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DECRETO Nº 4011/2018 
 

SÚMULA: Institui o Programa de Estágio Remunerado para 

Estagiários que sejam Estudantes de Nível 

Fundamental, Médio,   Técnico, Superior e Pós 

Graduação, no âmbito do Município de Cruzeiro 

do Iguaçu. 

 
  

 

     DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, estabelece 

normas para o processo seletivo de Estagiários, de acordo com a Lei Federal 11.788/2008.  
   

 

      CONSIDERANDO a necessidade de padronizar requisitos para 

a concessão de estágio remunerado para estudantes de ensino médio técnico, superior e pós 

graduação. 
 

      CONSIDERANDO a necessidade de adequar as práticas 

administrativas para a concessão de estágios ao que dispõe a Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, a 

qual define regras para estágio de estudantes. 

 

 

     D E C R E T A: 

 

 

      Art. 1º - Instituir o Programa de Estágio Remunerado no 

Âmbito da Administração Direta do Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR. 
 

      Art. 2º - Os critérios de seleção de estudantes no programa de 

Estágio, passam a vigorar conforme normas estabelecidas neste Decreto com observância ao que 

dispõe a Lei Federal Nº 11.788, de 25/09/2008. 

 

     DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

      Art. 3º - O Programa de Estágio tem por objetivo proporcionar 

a complementação educacional, aprendizagem profissional, social e cultural no ambiente 

organizacional por meio de atividades práticas a serem realizadas nas unidades do Município que 

tenham áreas afins com a formação do estudante. 
 

      Parágrafo Único - O Estágio previsto neste programa não gera 

vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o estudante e o Município. 
 

      Art. 4º - Integra o Programa de Estágio, os estudantes 

regularmente matriculados e com frequência regular em cursos oferecidos por instituições públicas ou 

privadas de ensino superior, de pós-graduação, de educação profissional, de ensino médio, de nível 

técnico/pós-médio credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com o Município. 
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DA SELEÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E/OU TERMO DE COMPROMISSO 

 

     Art. 5º - A seleção dos estagiários será feita através de processo 

seletivo público, mediante publicação de edital para seleção de interessados de forma a atender os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

 

     Parágrafo único. A idade mínima para contratação de 

estagiários é de 16 (dezesseis anos). 

 

      Art. 6º - O estágio efetivar-se-á de acordo com o artigo 8º da 

Lei Federal nº 11.788 de 2.008, mediante a celebração: 

 

      I - De convênio de concessão de estágio entre a Prefeitura, 

Empresa contratada e a instituição de ensino; 

 

      II - De termo de compromisso entre a Prefeitura, a instituição 

de ensino e o educando. 

 

     DO NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS 

 

     Art. 7º - O número máximo de estagiários em relação ao quadro 

de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às proporções conforme determinado 

no artigo 17 da Lei 11.788/2008. 

 

     Parágrafo único. Fica assegurado às pessoas portadoras de 

deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do 

estágio.  

 

     DA JORNADA DE ATIVIDADE EM ESTÁGIO 

       Art. 8º - A jornada de atividade em estágio será definida de 

comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 

representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 

escolares e não ultrapassar 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 6 (seis) horas diárias 

e 30 (trinta) horas semanais. 

     Art. 9º - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não 

poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

 

     DA BOLSA DE ESTÁGIO 

 

      Art. 10 - Serão concedidos aos estagiários dos órgãos da 

administração pública municipal, mencionados no art. 1
o
, caput, desta lei, os seguintes benefícios: 
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      I – bolsa-auxílio no valor mensal de: 

a. R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), nos casos de estágio por 4h (quatro horas) diárias e 20h 

(vinte horas) semanais para todos os níveis de ensino. 

b. R$ 700,00 (setecentos reais), nos casos de estágio por 6h (seis horas) diárias e 30h (trinta) horas 

semanais para todos os níveis de ensino; 

      II – auxílio-transporte, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para 

estagiários com 20 (vinte) horas semanais e R$ 50,00 (cinquenta reais) para estagiários com 30 

(trinta) horas semanais, descontando-se os dias de falta. 

     III – recesso remunerado pelo período de 30 (trinta) dias 

quando o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, sendo gozadas preferencialmente durante 

as férias escolares. Nos casos de duração do estagio inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão 

concedidos de maneira proporcional.  

 

REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA CONCESSÃO BOLSAS DE ESTÁGIO. 

     Art. 11 - São requisitos para a concessão de bolsas de estágio:  

      I - Matrícula e frequência regular do educando; 

      II - Celebração de convênio ou termo de compromisso, 

conforme determinado no artigo 3º.  

 

      III - Estar o educando habilitado em processo seletivo realizado 

pelo Município, conforme artigo 2º. 

     Art. 12 - Fica vedada a concessão de bolsa de estágio ao 

educando nas seguintes hipóteses: 

      I - Estar cursando somente dependências; 

 

      II - Ter estagiado no Poder Executivo do Município do 

Cruzeiro do Iguaçu por período igual a 02 (dois) anos, ininterruptos ou intercalados se somados 

diversos períodos, independentemente de se tratar de curso de ensino fundamental, médio regular, de 

educação profissional, de ensino superior ou de pós graduação. 

 

 

     DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

      Art. 13 - A duração inicial do estágio será de no mínimo 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado até completar o período de 02 (dois) anos, a critério da 

Administração, e desde que observados os requisitos e impedimentos para concessão de bolsas de 

estagio, conforme art. 8º e seguintes.  
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      Parágrafo único. O estagiário deverá comprovar à 

Administração, a frequência nos estudos, bimestralmente. 

 

     DAS CAUSAS DE TÉRMINO DO ESTÁGIO 

       Art. 14 - As atividades de estágio cessarão nas seguintes 

hipóteses: 

       I – automaticamente, ao término de seu prazo; 

      II - a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse 

da parte concedente do estágio; 

      III – a pedido do estagiário; 

      IV – pela interrupção ou término do curso realizado na 

instituição de ensino a que pertença o estagiário ou quando o estagiário deixar de observar os 

requisitos contidos no artigo 11 deste Decreto.  

       V- inobservância as normas estabelecidas pela Administração 

Pública; 

      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

      Art. 15 - Os estágios previstos no presente decreto não criam 

vínculo empregatício de qualquer natureza, conforme artigo 3º da Lei 11.788/2008. 

      Art. 16 - As obrigações da instituição de ensino, da parte 

concedente e do estagiário estão dispostas respectivamente nos artigos 7º e seguintes; artigo 9º; e 

artigo 10 da Lei Federal 11.788/2008. 

      Art. 17 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                     PREFEITO  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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