IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

ANOTAÇÕES

Nome:

BM:
Supervisor do Estágio:

Órgão de lotação:
Unidade de lotação:
Data-limite para a entrega da documentação: ____/____/____
n

estagiário

_____/____/____
Horário:

8h30

13h30

Remarcação
Data-limite para a entrega da documentação:
____/____/____
estagiário está remarcado para o dia:
O curso Orientações para o n
____/____/____

Horário:

8h30

13h30

ATENÇÃO!
Programe seu deslocamento com antecedência. Em caso de atraso superior
a 15 minutos o instrutor poderá solicitar que o estagiário remarque a data,
retardando o início das atividades de estágio.
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INTRODUÇÃO
Prezado Estudante, seja bem-vindo!
O objetivo deste Manual é orientá-lo sobre o processo de contratação.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Programa de Desenvolvimento
de Estágio de Estudantes – PDEE atende estudantes de educação superior e
ensino médio. O programa de estágio tem o objetivo de proporcionar a
formação do educando, mediante a aprendizagem de competências próprias
da atividade profissional e a contextualização curricular, possibilitando seu
desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.
O período máximo de duração do estágio é de dois anos, durante os quais os
educandos em Estágio Não Obrigatório recebem bolsa de complementação
educacional, auxílio-transporte, e estão cobertos por apólice de seguro
coletiva contra acidentes pessoais. Pessoas com deficiência têm direito a
permanecer no estágio até o final da sua formação.
Quanto ao Estágio Obrigatório, trata-se de estágio curricular. Não há bolsa e
nem auxílio-transporte. O seguro de acidentes pessoais é de
responsabilidade da instituição de ensino. Para mais informações sobre
essa modalidade, acesse o portal da PBH (www.pbh.gov.br).
O PDEE recebe inscrições de estudantes com idade mínima de 16 anos, que
residam em Belo Horizonte e que estejam regularmente matriculados e
frequentes em suas instituições de ensino.
Legislação referente ao estágio:
• Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008
• Decreto Municipal n.º 13.537, de 30 de março de 2009
• Instrução Normativa SMARH nº 002/2009
Obs.: O formulário que será utilizado por você está disponível neste Manual e
pode ser destacado.
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO
A entrega de todos os documentos deverá ser feita até a data estabelecida na
identificação deste Manual. Só será aceita a documentação completa. A falta
de qualquer um dos documentos poderá ocasionar atraso na data de início
do estágio, sendo necessário marcar uma nova data e, em alguns casos,
recomeçar todo o processo de documentação.
O não comparecimento até a data estabelecida, sem a devida justificativa,
implicará perda da vaga. Caso necessite ampliar o prazo, envie, o mais
rápido possível, uma mensagem para o e-mail estagio@pbh.gov.br.
Abaixo foram relacionados todos os documentos que devem ser
apresentados. Faça uma checklist antes de entregá-los:
Declaração de Escolaridade: contendo obrigatoriamente curso, série ou
período, frequência (desde que em período de aulas) e, se possível, previsão
da data de conclusão do curso;
Termo de Compromisso: 3 (três) vias emitidas no Guichê de
Atendimento do Estágio, contendo:
• Informações da instituição de ensino;
• Assinatura e carimbo da instituição de ensino (não será aceita
documentação sem carimbo);
• Assinatura do estagiário e assinatura e número do CPF de uma
testemunha que tenha mais de 18 anos de idade.
Plano de Atividades do Estágio: em 3 (três) vias, contendo:
• Assinatura e BM do Supervisor da PBH;
• Assinatura e carimbo da instituição de ensino (não será aceita
documentação sem carimbo);
• Assinatura do estagiário.
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1. Original do Documento de Identidade (cópia feita no local);
2. CPF ;
3. Comprovante de abertura de Conta Individual (anexo neste Manual),
carimbado e assinado pelo responsável;
4. Original do Comprovante de Residência (cópia feita no local).

Depois de reunir toda a documentação, agende a entrega (segundo
atendimento) pelo telefone 3246-0472.
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___________________________, ADMITIDO EM

_

___/____/______,

SALÁRIO OU BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (ESTAGIÁRIO) NO VALOR DE R$ ____________________

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO

CONTA:

BM-DV

PARA USO INTERNO DO BANCO: CÓDIGO DE CONVÊNIO: 161000086.

(XEROX) DA PÁGINA DO CONTRATO QUE CONSTA O NÚMERO DA AGÊNCIA E DA CONTA.”

07/12/2016 - GERINI

“O AGENTE PÚBLICO DEVERÁ RETORNAR À GERÊNCIA RESPONSÁVEL COM ESTE FORMULÁRIO COM AS INFORMAÇÕES DA CONTA PARA CRÉDITO DE SALÁR IO, BEM COMO COM A CÓPIA

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

AGÊNCIA:

2 AO BANCO BRADESCO (INFORMAÇÕES DA CONTA PARA CRÉDITO DE SALÁRIO)

CARIMBO E ASSINATURA DO GERENTE RESPONSÁVEL

DATA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

(__________________________________________________________________________________________________________________________________________).

DE

___________________________________________________________________________________________________________________________, PARA ABERTURA DE CONTA PARA CRÉDITO

LOTADO EM

PARA O CARGO/FUNÇÃO/ EMPREGO DE

_ ______________________________________________________________________________________________________, PORTADO R (A) DO R.G. Nº
E CPF Nº

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

Para abrir a conta bancária, dirija-se à agência do Bradesco localizada na
Rua Rio de Janeiro, nº 328 - Centro, portando os seguintes documentos:

APRESENTAMOS O (A) SENHOR (A)

• Comprovante de abertura de conta ou cópia da página do Contrato com o
Bradesco em que conste o número da agência e da conta-salário.
Obs: Você receberá uma Bolsa de Complementação Educacional
condicionada à abertura da conta-salário no Bradesco.

SENHOR GERENTE,

1 ENCAMINHAMENTO PARA ABERTURA DE CONTA

• Cópia do Comprovante de Participação em Programa Social, caso tenha
Benefício Social.
COMPROVANTE PARA ABERTURA DE CONTA INDIVIDUAL

• Cópia do comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone, com
menos de 90 dias);

ARHRP – 00603002- G / E

