
              CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
          ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 1 / 2019
ESTÁGIO REMUNERADO

A  Câmara  Municipal  de  Lagoa da  Prata  comunica  aos  estudantes  do
Curso de  DIREITO da PUC-MINAS/Arcos, UNA/Bom Despacho, UNIFOR/Formiga e
FASF/Luz, que se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção de
estagiários.

• 01 vaga em Direito. 

O prazo do Estágio será de no máximo 01 ano, podendo ser prorrogado uma
única vez, pelo mesmo período, nas condições da Lei Municipal nº 1.523/2007.

O processo seletivo para escolha dos estagiários terá validade de 12 meses
contar da data de homologação do Processo Seletivo. 

O(A) Estagiário(a) receberá bolsa mensal no valor de 1,1 Salário Mínimo (R$
1.097,80),  mais  Auxílio-Alimentação  (R$  184,02),  Auxílio-transporte  (R$  124,57).
Total: R$ 1.406,39.

São  requisitos  para  concorrer  ao  estágio:  estar  cursando  ensino  superior;
residir  e  domiciliar-se  no  Município  de  Lagoa  da  Prata;  estar  em dia  com suas
obrigações eleitorais; não possuir atividade remunerada.

As  condições  e  critérios  de  seleção  são  os  previstos  na  Lei  Municipal  nº
1.523/2007, cuja cópia pode ser obtida na Câmara Municipal gratuitamente ou pelo
site www.lagoadaprata.mg.leg.br. 

O interessado deve procurar a Secretaria da Câmara Municipal dos dias 10 de
setembro a 10 de outubro de 2019, no horário das 12 às 18 horas, levando consigo
os seguintes documentos:

1 - Curriculum Vitae;
2 - Histórico de notas do Curso;
3 - Documento de Identidade;
4 - CPF;
5 - Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
6 - Comprovante de Endereço.

O candidato deve preencher uma ficha de avaliação sócio econômica (que
pode ser retirada no site www.lagoadaprata.mg.leg.br ou na Secretaria da Câmara),
que deve ser entregue devidamente preenchida até as 18 horas do dia 10/10/2019,
sujeita à análise da comprovação de renda.

Câmara Municipal de Lagoa da Prata
Rua Ângelo Perilo, 35, Centro
Lagoa da Prata – MG 
Telefone: 0800-037-3233 ou 3261-1577
Site: www.camaralp.mg.gov.br
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