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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 

ESTAGIÁRIOS 

 

1. O Prefeito do Município de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições legais, torna público, pelo presente Edital, que no 

dia 14 de outubro de 2021, às 08:00 horas, haverá chamada pública para 

escolha de vaga para estagiários, conforme quadro de vagas em anexo. 

 

2. Os candidatos deverão estar cursando o Ensino Superior, nos 

cursos de Pedagogia, Educação Física, Matemática, Português ou Ciências, ou 

ainda, estarem cursando Ensino Médio, de acordo com as especificações a 

seguir relacionadas: 

I - Estar cursando, no mínimo, o primeiro período do Ensino Superior, 

em cursos de Pedagogia, Educação Física, Matemática, Português ou Ciências, 

ou ainda, estar cursando o Ensino Médio; 

II - Ter, no mínimo, 16 anos na data de contratação;  

 

3. A chamada dos candidatos respeitará as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

4. A classificação se dará pelos seguintes critérios: 

I - Curso Superior em período mais avançado;  

II - Ensino Médio em ano mais avançado;  

III - Maior idade;  

 

5. No dia da chamada, os candidatos deverão apresentar 

obrigatoriamente os seguintes documentos:  

a) RG; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Histórico Escolar ou relação fornecida pelo Estabelecimento de 

Ensino das disciplinas já concluídas com suas médias;   

e) Atestado de frequência atualizado.  

 

5.1. A não apresentação dos documentos ensejara na eliminação do 

candidato da chamada.  

 

6. A jornada de atividades de estágio será desempenhada da seguinte 

maneira: 



I - 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para quem 

estiver cursando o Ensino Superior; 

II - 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para quem 

estiver cursando o Ensino Superior; 

III - 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, para quem 

estiver cursando o Ensino Médio. 

 

7. O Município pagará aos estagiários seguintes valores: 

I - R$ 751,15 (setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) 

paras os estágios que estiverem cursando nível superior com jornada de trabalho 

de 30h semanais;  

II - R$ 500,80 (quinhentos reais e oitenta centavos) para os estágios 

que estiverem cursando nível superior com jornada de trabalho de 20h semanais;  

III - R$ 320,49 (trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) 

para estágios que estiverem cursando o Ensino Médio. 

 

8. O estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

Este Edital entra em vigor na data de publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa 

Catarina, em 11 de outubro de 2021. 

 
LUCIANO FRANZ 
Prefeito Municipal 

 
AUGUSTO DIEL MARSCHALL 

Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO DE VAGAS 

 

 

 

ÁREA LOCAL DE 

TRABALHO/TURMA 

TURNO ASSINATURA 

Estagiário   CEIM Beija Flor Vespertino   
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