PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PREFEITURA DE MANAUS
Processo Sele vo Con nuo por Coeﬁciente de Aproveitamento Escolar

01. OBJETVIO:
O Programa de Estágio tem por ﬁnalidade a preparação do jovem para o trabalho produ vo dos
educandos, nos termos da Lei 11.788/2008. Neste programa o estudante terá a oportunidade de conectar
o seu conhecimento acadêmico com a vidades prá cas em um ambiente corpora vo que proporciona
conhecimento em diversos negócios, e troca de experiência entre os mes, além de uma Trilha de
Desenvolvimento pensada exclusivamente para o estagiário.
02. CARGA HORÁRIA:
4 horas por dia | 20 horas semanais
03. DADOS DA BOLSA:
Ensino Médio: Bolsa: R$ 300,00 + Aux. Transporte: R$ 132,00
Ensino Superior: Bolsa: R$ 600,00 + Aux. Transporte.: R$ 132,00
Além da Bolsa e do Auxílio Transporte, o estagiário terá direito à:
- Recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses de estágio, devendo ser gozado antes do término do
contrato, de forma proporcional.
- Seguro de Acidentes Pessoais em conformidade com a Lei 11.788/2008.
04. OBSERVAÇÕES INICIAIS:
4.1 O Estudante só concorrerá a uma única vaga na Prefeitura de Manaus, não podendo acumular bolsas,
para isto, no ato da contratação, o candidato classiﬁcado deverá assinar Declar ação Nega va de Acúmulo
de Vinculo de Estágio.
4.2. Não serão realizadas provas de conhecimento, a classiﬁcação será efetuada por Análise Curricular em
ordem decrescente de Coeﬁciente de Aproveitamento Escolar ou Média Escolar , dependendo do caso;
4.3. No caso de empate, terá prioridade o candidato com idade mais avançada;
4.4 A contratação do estagiário não poderá exceder 2 (dois) anos, conforme a Lei 11.788/2008.
05. REQUISITOS:
5.1. Estar regularmente matriculado em área relacionada com as a vidades, programas, planos e projeto
desenvolvidos pela Prefeitura de Manaus;
5.2. Ser maior de 16 anos;
5.3. Estar frequentado regulamento o curso;
5.4. Possuir Coeﬁciente de Aproveitamento Escolar ou Média Escolar maior ou igual a 5,0;
5.5. Noções básicas de informá ca;
5.6. Ter disponibilidade para estagiar 20 horas semanais, não conﬂitantes com horário de estudo;

06. PROCEDIMENTOS PARA PARTICIAPAR:
6.1 Para par cipar, basta estar cadastrado em nosso banco de dados, garan ndo que seus dados
expressem a verdade e estejam devidamente atualizados, com atenção especial para o Coeﬁciente de
Aproveitamento Escolar ou Média Escolar que será u lizado como critério de classiﬁcação;
6.2 Os candidatos, para cada vaga, serão selecionados observando-se os requisitos da vaga, em ordem
decrescente de coeﬁciente de aproveitamento escolar ou média esc olar;
6.3 Os estudantes não classiﬁcados em primeira chamada, con nuarão integrando o cadastro de reserva;
6.4. Os estudantes já cadastrados deverão acessar, com seu login, para efetuarem a atualização de seus
dados pessoais, com uma atenção especial para os dados curriculares conforme especiﬁcações abaixo:
a) Ensino superior: Veriﬁcar e atualizar a Ins tuição de Ensino, Curso, Período e Coeﬁciente de
Aproveitamento Escolar;
b) Ensino médio proﬁssionalizante: Veriﬁcar e atualizar a Ins tuição de Ensino, Curso, Período e
Coeﬁciente de Aproveitamento Escolar;
c) Ensino médio regular: Veriﬁcar e atualizar a Escola, Série e Média Escolar.
6.5. Os estudantes que ainda não ﬁzeram o seu cadastro, poderão fazê-lo normalmente, com atenção
para os dados curriculares conforme especiﬁcado no item acima para cada grau de ensino.
6.6. Atenção! A veracidade das informações prestadas é de inteira responsabilidade do estudante. Os
dados serão cotejados no ato da contratação;
6.7. Todos os dados coletados através do cadastro digital serão u lizados exclusivamente para a ﬁnalidade
especíﬁca de recrutamento, seleção e formalização de Termo de Compromisso de Estágio.
6.8. Ao serem convocados, os candidatos classiﬁcados deverão apresentar a seguinte documentação para
checagem de dados e contratação:
- Cópia do documento de iden ﬁcação com foto (RG, CNH, CTPS);
- Cópia do CPF;
- Cópia do Comprovante de Endereço;
- Cópia do Histórico Escolar ou Bole m contendo o coeﬁciente de aproveitamento escolar, notas e/ou
média escolar;
- Original da Declaração de Matrícula, com carimbo e assinatura OU Emi do pela Internet com código de
auten cação digital.
6.9. O Candidato que omi u ou informou coeﬁciente/média escolar não condizente com a constante nos
documentos, será automa camente desclassiﬁcado e voltará para a compor cadastro de reserva.

