
 

 

PORTARIA Nº 44/2022 

 

CONCEDE RECESSO PARA ESTAGIÁRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER Prefeito de Guarujá do Sul - SC e Presidente 

do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no uso de suas atribuições legais e, em 

observância ao Estatuto Social, Contrato de Consórcio Públicos e suas alterações e no Regulamento do Quadro de Pessoal 

e,  

 

Considerando que o estagiário Guilherme Casales Giongo Rodrigues, iniciou o estágio junto a 

este consórcio em 03/10/2022 com termo de vigência de 12 meses; 

 

Considerando o período de férias escolares, bem como a solicitação do estagiário para a 

concessão antecipada de recesso no período compreendido entre os dias 19/12/2022 a 08/01/2023;  

 

Considerando o que o artigo 13 da Lei 11.788/2008 dispõe sobre o período de recesso de 

estagiários estudantes “Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares”; 

 

Considerando que o período solicitado pelo estagiário coincide com o período de férias 

escolares que, conforme legislação, possui preferência para a concessão do recesso; 

 

Considerando a possibilidade de que a antecipação do recesso seja compensada quando 

implementado o período aquisitivo integral e/ou descontada de eventual encerramento antecipando do vínculo de estágio, 

sem qualquer prejuízo para as partes 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º CONCEDER RECESSO, de forma antecipada, ao estagiário Guilherme Casales 

Giongo Rodrigues, durante o período de 19/12/2022 à 08/01/2023, ou seja, 21 (vinte um) dias. 

Art. 2º Anote-se a presente ao Termo de Compromisso de Estágio nº TCE – 74497/2022 e 

seus respectivos aditivos, para que quando completado o período aquisitivo de 01 (um) ano de estágio, seja realizada a 

devida compensação com o recesso já usufruído de forma antecipada e, em caso de eventual encerramento do vínculo de 

estágio, seja realizado o desconto necessário.  

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação gerando efeitos a partir de 19 de 

dezembro de 2022.  

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 

São Miguel do Oeste/SC, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Claudio Junior Weschenfelder  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 
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