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Prefeitura Municipal de
Ituberá publica:
• Decreto Municipal Nº 389 de 01 de Agosto de 2019 - Dispõe sobre o
Programa de Estágio Acadêmico Não Remunerado e Remunerado de
estudantes de Ensino Médio, Técnico e Educação Superior, no âmbito
dos Órgãos do Município do Ituberá - BA, e dá outras providências.
• Portaria de Pessoal Nº 270/2019 de 28 de Agosto de 2019 Exonerar, a servidora municipal Maria de Fátima Amparo dos Reis, da
função gratificada de gestora Escolar do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal da Educação, com todos os vencimentos e
vantagens inerentes ao cargo.
• Portaria de Pessoal Nº 271/2019 de 28 de Agosto de 2019 Exonerar, a Servidora Municipal Tereza Cristina dos Santos Martins,
do cargo da função gratificada de Vice-Gestora Escolar, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal da Educação.
• Portaria de Pessoal Nº 272/2019 de 28 de Agosto de 2019 Exonerar, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2017 de 11 de
Dezembro de 2017, a Srª Nilda Costa da Silva, do cargo de provimento
em comissão de Coordenadora de Alimentação Escolar e Material de
Consumo da Secretaria da Educação, do quadro de pessoal desta
Prefeitura.
• Edital N° 01/2019 - Processo seletivo simplificado para estágio
remunerado na rede municipal de ensino
• Errata Nº 026/2019 - Na publicação do dia 27 de agosto 2019, da
página número 5 – Ano nº 2079 do ato de publicação Extrato de
Publicação de Contrato do Processo Pregão presencial Nº
014/2019 pelo sistema Registro de Preços onde Gerou a Dispensa
Nº 055/2019
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DECRETOMUNICIPALNº389DE01DEAGOSTODE2019
DispõesobreoProgramadeEstágioAcadêmicoNão
RemuneradoeRemuneradodeestudantesdeEnsino
Médio, Técnico e Educação Superior, no âmbito dos
Órgãos do Município do Ituberá  BA, e dá outras
providências.


AP
PREFEITAMUNICIPALDEITUBERÁBA,nousodesuasatribuiçõeslegaise,combase
noquedispõeaLeiOrgânicadoMunicípiodeItuberá;

DECRETA:

Art.1º.Ficamestabelecidosnormasecritériosparaplanejamento,acompanhamentoe
execução do Programa Municipal de Bolsa Estágio nos Órgãos da Administração do
Município de Ituberá – BA estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.712/2018 para
estudantesmatriculadosecomfrequênciaregulareminstituiçõesdeensinonoscursos
de:

I–nívelMédio;

II–nívelTécnico;

III–nívelSuperior.

§1º.Nãoseconsideraestágioaatividadevoluntáriaexercidanoâmbitomunicipal.

§ 2º. Os Órgãos não poderão realizar contratações de estágio desobedecendo as
normasinstituídasnesteDecreto.

Art.2º.OProgramadeEstágionasestruturasdaadministraçãopúblicadoMunicípiode
Ituberácompreendeoestágioeducativosupervisionadoetemosseguintesobjetivos:

I–Contribuirefetivamenteparaainserçãodoestudantenomundodotrabalho;

II – Possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando
nelesointeressepelascarreiraspúblicas;

III – propiciar aos estudantes adequada complementação da formação escolar e o
desenvolvimentodesuashabilidades,favorecendoofuturoexercíciodasatividadesdas
respectivasprofissões;

IV – promover a participação do setor público no processo de aprimoramento do
ensino.
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Art.3º.OestágiopoderáserAcadêmicoNãoRemuneradoouRemunerado,conformea
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do
projetopedagógicodocursoemqueoalunoseencontramatriculadoefrequente,e,
em qualquer uma dessas hipóteses, não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza.

§1º.AcadêmicoNãoRemunerado:éaqueledefinidocomotalnoprojetodocurso,cuja
carga horária é requisito para a aprovação e obtenção de diploma, e somente será
realizado sem ônus para o Município, sendo sua concessão dependente da
conveniênciaadministrativa,dointeressepúblicoedaexistênciadevagas.

§ 2º. Remunerado é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória do estudante, e sua concessão é dependente da
conveniênciaadministrativa,dointeressepúblico,daexistênciadevagasedeprevisão
orçamentáriaparaasuarealização.

§ 3º. Para a concessão do estágio será firmado um convênio entre a instituição de
ensino ou serviços de agentes de integração, mediante condições acordadas em
instrumentojurídicoapropriado.

Art. 4º.O Estágio remunerado destinase, exclusivamente, ao estudante que,
regularmentematriculadonaredepúblicaouprivadadeensino,atendaaosseguintes
prérequisitosmínimosparaingresso:

I–Estarcursandoapartirdo1º(primeiro)anodoensinomédio;

II–Estarcursandoapartirdo1º(primeiro)anodecursostécnicos;

III–Terconcluído50%(cinquentaporcento)dagradecurriculardocursodegraduação
(excetograduaçãotecnológica);

IV–Terconcluídoo1º(primeiro)semestredagradecurricular,noscasosdecursosde
graduaçãotecnológica.

§1º.Paraefeitodecomprovaçãododispostonocaputdesteartigo,seráexigidapela
Coordenação da Juventude, no ato da inscrição, a apresentação dos documentos
abaixo,aoagentedeintegração:

I – Atestado de matrícula, expedido e autenticado pela Instituição de Ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação  MEC, para estágio de ensino médio e
técnico;

II – Histórico escolar atualizado, expedido e autenticado por Instituição de Ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação  MEC, constando de forma clara e
inequívoca,ototaldacargahoráriaexigidaparaconclusãodocursoeototaldacarga
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horária já cursada, para nível superior. Não serão válidas para este computo as horas
pertinentesaoperíodoqueocandidatonãotenhaconcluídoasdisciplinas.

§ 2º. Caso o histórico escolar não demonstre claramente que o interessado possui o
total da carga horária exigida para conclusão do curso e o total da carga horária já
cursada,ocandidatopoderáapresentardeclaraçãoexpedidapelaInstituiçãodeEnsino
com as informações. Não serão válidas para este computo as horas pertinentes ao
períodoqueocandidatonãotenhaconcluídoasdisciplinas.

Art. 5º. O estágio darseá nos órgãos que ofereçam condições de proporcionar
experiênciapráticaematividadesdeaprendizagemprofissional,medianteacelebração
de Termo de Compromisso a ser firmado com a instituição de ensino e com o
estudante.

Art. 6º.Caberá a Comissão Gestora a adoção das providências relativas ao
recrutamento, seleção, contratação, acompanhamento, avaliação e desligamento dos
estagiários.

ParágrafoÚnico:Considerandoaespecificidadedoprocessodeavaliaçãoedaatividade
a ser desenvolvida pelo estagiário, o processo seletivo poderá ser conduzido pela
Secretariaproponente,

Art.7º.AComissãoGestoraserácompostapor:

I–SecretárioMunicipaldeAdministraçãoePlanejamento;

II–SuperintendentedeRecursosHumanos;

III–CoordenadordaJuventude;

Art.8º.Paraorecrutamentoeseleçãodeestágioremunerado,aSecretariaMunicipal
de Administração e Planejamento ou outra Secretaria, poderá publicar Edital com as
regrasrelativasaoprocedimentodeseleçãodosestagiários.

§ 1º. Para o processo seletivo previsto no caput deste artigo, a contratação de
estagiáriospoderácontarcomasseguintesformasdeseleção:

I–Provasubjetiva:decarátertécnicosobreasatividadesdeestágioousobreoórgão
ouentidadeaoqualavagaestávinculada;

II – Redação: de tema específico que deverá levar em conta abordagem do tema
propostoedomíniodaescrita,contendonomínimo10(dez)linhas;

III – Prova objetiva: de caráter técnico e/ou de conhecimentos gerais (português,
matemática,atualidadesetc.),comnomínimo5(cinco)questões;
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IV–Provapráticacomaexecuçãodetarefasoperacionais.

V – Análise socioeconômica de renda e/ou benefícios de programas sociais para que
semprepriorizeoscandidatosmaiscarentes;

VI – Análise de currículo e acadêmica (comprovada por certidões, atestados,
comprovantes e afins originais) com pontuações previamente estabelecidas para os
tópicos:

a)cursos;

b)tempodetrabalhovoluntário.

VII–Provadetítulospodendoseravaliadoostrabalhosacadêmicoseparticipaçãoem
programasdeIniciaçãoCientífica;

VIII–Entrevistaindividual;

IX–Dinâmicadegrupo;

X–Scoreescolar.

§ 2º. O processo seletivo para a contratação de estagiários deverá contar com pelo
menosumadasformasdeseleçãorelacionadosnosincisosIaIIIdesteartigoepoderá
contarcomformascomplementaresrelacionadosnosincisosIVaIX.

§3º.Asformasdeavaliaçõesqueexigemconhecimentotécnicoespecíficosópoderão
serutilizadassedisponívelprofissionalcompetentepararealizálo.

§4º.OsrecrutamentoseseleçõesprevistosnosincisosIVaIXnãopoderãoultrapassar
30%(trintaporcento)dacomposiçãodanotafinaldoprocessodeseleção.

Art. 9º.No âmbito de cada órgão e de cada entidade fica vedada a contratação de
familiar da máxima autoridade administrativa correspondente, ou, ainda, familiar de
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento
para vaga de estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que
assegureoprincípiodaisonomiaentreosconcorrentes.

Art. 10º.Para o preenchimento das vagas de estágio no âmbito da Administração, os
ÓrgãosdeverãoencaminharsolicitaçãoacompanhadadoPlanodeEstágioàSecretaria
Municipal de Administração e Planejamento, que deliberará sobre a contratação dos
estagiários.

Art.11.OestágioseráformalizadomedianteassinaturadeumTermodeCompromisso
de Estágio, que conterá necessariamente as obrigações do estagiário e da
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Administração, bem como as normas disciplinares de trabalho com base nas
estabelecidas para os servidores dos Órgãos e Entidades onde se realiza o estágio,
especialmente as destinadas ao resguardo do sigilo e da veiculação de informações a
quetenhaacessooestagiário.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório firmado mediante convênio com a
instituição de ensino, esta deverá providenciar o Termo de Compromisso de Estágio.

Art. 12.Para admissão de estagiários no âmbito da Administração será necessária a
existência de Termo de Compromisso de Estágio entre o Órgão ou a Entidade
contratante, a Instituição de Ensino e o Estagiário, ou com instituições especializadas,
credenciadascomoagentesdeintegraçãodosistemadeensinoesetoresdeprodução.

Art.13.Oestágionãogera,sobqualquerhipótese,vínculoempregatíciocomosÓrgãos
eEntidadesdaAdministraçãoMunicipal,DiretaeIndireta.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio a ser celebrado quando da
admissãodoestagiárioterá,obrigatoriamente,ainterveniênciadasinstituiçõesdeque
trataoArt.11emencionaráoinstrumentojurídicoaquesevincula,constituindoseno
comprovantedainexistênciadevínculoempregatício.

Art. 14.Caberá a Secretaria indicar servidor público de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento do estagiário para
supervisãodeestágio,competindolhe:

I–ElaboraroPlanodeEstágio;

II–Acompanharefetivamenteoestagiárionasatividadesdesempenhadas,visandoao
desenvolvimentodascompetênciasdaáreadeformaçãodoestagiário;

III – Verificar, periodicamente, o desenvolvimento dos estágios e comunicar qualquer
irregularidadeaoRepresentantedeEstágioque,porsuavez,comunicaráaoórgãoou
entidaderesponsávelpelagestãodeestágio;

IV–Garantirqueosestagiáriosdesempenhematividadesvinculadasaocurrículodeseu
curso;

V – Propiciar o acompanhamento do estágio pela instituição de ensino do estagiário
semprequehouverinteresseepossibilidadedestes;

VI – Orientar os estagiários, quanto ao fiel cumprimento das normas do setor que
estiver em atividade, bem como as normas disciplinares de trabalho com base nas
estabelecidasparaosservidoresdosÓrgãoseEntidadesondeserealizaoestágio;

VII – Prestar os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado, resolvendo
intercorrênciasqueestiveremaoseualcance;
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VIII – Observar o prazo de vigência do Termo de Compromisso dos estágios sob sua
supervisão,nãopermitindo,inclusive,apermanênciadoestagiárionosetor,apósoseu
término;

IX – Participar de atividades de capacitação que venham contribuir para a avaliação e
desempenhodoestágio;

X – Manter controle sobre o registro das horas efetivamente trabalhadas;

XI – Promover a integração do estagiário no ambiente em que se desenvolverá o
estágio;

XII – Aprovar previamente o requerimento de recesso apresentado pelo estagiário.

§ 1º. Será admitido o limite máximo de 10 (dez) estagiários, simultaneamente, por
supervisor, nos termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

§ 2º. A Supervisão de Estágio, sendo atividades previstas no desempenho de funções
técnicas e gerenciais da Prefeitura, não importará em qualquer acréscimo de
remuneraçãoparaoservidorqueoexercer.

Art. 15.Caberá Coordenação da Juventude para a representação de estágio
competindolhe:

I–ControlarasvagasdoseudoÓrgãoouEntidade;

II–Controlarolimitemáximode10(dez)estagiários,simultaneamente,porSupervisor,
conforme§1ºdoartigo14;

III – Encaminhar pedido de seleção de estagiário à Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, no caso de estágio a ser desenvolvido no âmbito da
Administração,indicandooperfildocandidato;

IV – Propiciar o acompanhamento do estágio pela instituição de ensino do estagiário;
orientarosestagiários,quantoaofielcumprimentodasnormasdoÓrgãoouEntidade
queestiverematividade;

V – Prestar os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado, resolvendo
problemasqueestiveremaoseualcance;

VI – Avaliar conjuntamente com o responsável pela área, na qual se desenvolverá o
estágio, e com o supervisor de estágio a adequação do perfil do candidato pré
selecionado,propondorespectivaadmissãooupréseleçãodeoutrocandidato;
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VII–Controlaredeliberarsobreospedidos,gozoeregistrosdorecessodequetratao
art.20desteDecreto;

VIII–Participardeatividadesdecapacitaçãoquevenhamcontribuirparaaavaliaçãoe
desempenhodoestágio;

IX–Acompanharpermanentementeocumprimentodoartigo9ºdesteDecreto;

X–Adotarasprovidênciasnecessáriasparainclusãoeexclusãodoestagiárionafolha
de pagamento, comunicando qualquer irregularidade à Superintendência de Recursos
HumanosdaSecretáriaMunicipaldeAdministraçãoePlanejamento;

XI – Tomar providências relacionadas à contratação, prorrogação, substituição e
desligamentodeestagiário.

§ 1º. No âmbito da Administração, para estágio remunerado, para prorrogação de
estágiooudesligamentodeestagiário,orepresentantedeestágiodeveráencaminhara
respectivasolicitaçãoaosetorresponsávelpeloacompanhamentodeestágio,conforme
modelodisponibilizadopelaárearesponsávelpelapolíticadegestãodepessoas.

§ 2º. A Representação de Estágio, sendo atividades previstas no desempenho de
funções técnicas e gerenciais da Prefeitura, não importará em qualquer acréscimo de
remuneraçãoparaoservidorqueoexercer.

Art.16.Aduraçãodoestágionãoobrigatórioobedeceráaolimitemínimode06(seis)e
máximode24(vinteequatro)meses.

§1º.Paraestudantesdeensinomédioetécnicoarenovaçãodocontratoobedeceráao
período letivo e para os estudantes de graduação a renovação do contrato poderá
ocorreracada12(doze)meses.

§2º.Olimiteprevistonocaputnãoseaplicaaoestagiáriocomdeficiência,conforme
LeiFederalnº11.788/2008.

Art.17.Osestágiosdeverãosercumpridosnohoráriodefuncionamentodoórgão de
lotaçãodoestudante,semprejuízodocumprimentodohorárioescolar,obedecendoas
seguintesjornadasdeatividades:

I04(quatro)horasdiáriase20(vinte)horassemanais,nocasodeestudantedeensino
médio,técnicoenívelsuperior;

II06(seis)horasdiáriase30(trinta)horassemanais,nocasodeestudantedeensino
superioretecnólogo,quandojustificadaanecessidadedareferidacargahorária.
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§ 1º Para a jornada de atividade de 6 (seis) horas, o estagiário terá direito a um
intervalode15minutospararepousooualimentação.

§2ºOperíododeintervalonãoécomputadonajornada.

Art. 18.No estágio remunerado, a Bolsa de Complementação Educacional
corresponderáaosvaloresconstantesemDecretoespecífico.

Parágrafoúnico.Oreajustedosvaloresocorreráconsiderandoosaspectosfinanceirose
orçamentários.

Art.19.AsdespesascomBolsadeComplementaçãoEducacionaldevidaaosestagiários
sãoderesponsabilidadedoÓrgãonoqualoestudanteencontraselotado.

§1ºOpagamentodaBolsadeComplementaçãoEducacionalserásuspensoacontarda
datadedesligamentodoestagiárioqualquerquesejaomotivo.

§2ºSerádescontadodaBolsadeComplementaçãoEducacionalaquantiaproporcional
àsausênciasnãojustificadas,entradastardiasesaídasantecipadasdoestagiário.

Art. 20.O estagiário poderá afastarse, temporariamente, sem perda da Bolsa de
ComplementaçãoEducacional,emvirtudede:

I–Matrimôniopeloprazodeaté03(três)diasconsecutivos;

II – Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente e irmão, pelo prazo de até 03
(três)diasconsecutivos;

III–Doença,mediantelicençamédicacujoprazonãopoderáexceder15(quinze)dias,
noperíodode06(seis)mesesdeestágio;e

IV–Provasescolares,nosdiasderealização,paracolaborarcomobomdesempenho
educacional do estagiário, fazendo jus à redução de pelo menos a metade da carga
horária, mediante apresentação ao supervisor de estágio de documento emitido pela
InstituiçãodeEnsino,comantecedênciamínimade03(três)diasúteisemáximade05
(cinco)diasúteis.

Parágrafoúnico.NahipótesedoincisoIV,paraoestudantematriculadoemInstituição
de Ensino no turno matutino e com o estágio desenvolvido no turno vespertino, na
vésperadaaplicaçãodasuaavaliação,farájusàreduçãodacargahorária.

Art. 21.É assegurado ao estagiário, a cada período de estágio com duração igual a 6
(seis)meses,recessode15(quinzedias),asergozadopreferencialmente,durantesuas
férias
escolares.
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§ 1º. O recesso deverá ser concedido dentro do período de vigência do contrato de
estágio.

§ 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira
proporcional,noscasosdeperíododeestágiocomduraçãoinferiora6(seis)meses.

§ 3º. É proibida a acumulação de recesso, ressalvandose a concessão até o prazo
máximode30(trinta)dias,desdequesolicitadoaoSupervisordeEstágioque,porsua
vez,comunicaráRepresentantedeEstágioegozadoduranteavigênciadocontrato.

§ 4º. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado, quando o estagiário
receber bolsa complementação, devendo a comunicação do recesso, ou de seu
acúmulo,serrealizadaporescritoecomantecedênciamínimade30(trinta)dias.

§5º.Évedadaaconversãodorecessoempecúnia.

Art.22.OpercentualdefinidopeloParágrafoÚnicodoArt9ºdaLeioraregulamentada
referese ao número de Bolsas de Complementação Educacional remuneradas, sendo
permitidaacontrataçãoemnúmeromaior,desdequeovínculosejanãoremunerado.

Parágrafo Único: Dentre as vagas, após avaliação de quantitativo pela Comissão
Gestora, serão disponibilizadas vagas de estágio para candidatos em condições de
vulnerabilidadeselecionadospeloConselhoTutelar,CRASeCREAS.

Art.23.Serágarantidoaosestudantesdeestágio,SegurodeAcidentesPessoais,através
dasInstituiçõesEspecializadasecredenciadascomoAgentedeIntegração.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório firmado mediante convênio com a
instituiçãodeensino,estadeveráprovidenciaracoberturadesegurocontraacidentes
pessoaisafavordosestagiários.

Art. 24.Os Órgão vinculados a administração que não cumprir os dispositivos deste
Decreto, ficará impedido de receber novos estagiários até que haja uma decisão
definitivadoprocessoadministrativocorrespondente.

Art.25.Ocorreráodesligamentodoestagiário:

I–Automaticamente,aotérminodoprazodeduraçãodoestágio,previstonoTermode
Compromisso;

II–PorconclusãodocursoouinterrupçãodocursonaInstituiçãodeEnsino;

III–Porofício,nointeresseeporconveniênciadaAdministração;

IV–Porjustacausa,quandodescumpridasouinfringidas,peloestagiário,quaisquerdas
cláusulasdoTermodeCompromisso;
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V – Pelo não comparecimento ao estágio, sem causa justificada, durante 04 (quatro)
dias consecutivos ou 08 (oito) dias intercalados, em um mês ou por 30 (trinta) dias
intercalados,duranteoperíodode12(doze)meses;

VI–Apedidodoestagiário;

VII – Quando o estagiário deixar de apresentar na prorrogação de estágio o
comprovantedematrículadorespectivocurso;

VIII – Por falta de aproveitamento e/ou rendimento insatisfatório do estagiário
medianteavaliaçãorealizadapeloÓrgão/Entidadeondeoestagiárioencontraselotado;

IX – Quando identificados desvios de finalidade no cumprimento dos objetivos da
propostadoestágioemequipe;

X–PorcondutaincompatívelcomaexigidapelaAdministração.

Art. 26.A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento poderá expedir atos
complementaresnecessáriosaocumprimentododispostonesteDecreto.

Art.27.EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação.

GABINETEDAPREFEITAMUNICIPALDEITUBERÁ–BA,em01deagostode2019.


IRAMARBRAGADESOUZACOSTA
PREFEITAMUNICIPAL
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 270/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

Faz exoneração de Servidora
Municipal.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITUBERÁ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a Servidora Municipal MARIA DE FÁTIMA AMPARO DOS REIS, da
função gratificada de GESTORA ESCOLAR do quadro de pessoal da Secretaria Municipal da
Educação, com todos os vencimentos e vantagens inerentes ao cargo.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITUBERÁ, em 28 de Agosto de 2019.

IRAMAR BRAGA DE SOUZA COSTA
Prefeita
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 271/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

Faz exoneração de Servidora
Municipal.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITUBERÁ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a Servidora Municipal TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS, do
cargo da função gratificada de VICE-GESTORA ESCOLAR, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal da Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITUBERÁ, em 28 de Agosto de 2019.

IRAMAR BRAGA DE SOUZA COSTA
Prefeita
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 272/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019.

Faz exoneração de servidora municipal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ-ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Ituberá, e
considerando que o cargo é de inteira confiança, de livre nomeação e exoneração.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2017 de 11 de
Dezembro de 2017, a Srª NILDA COSTA DA SILVA, do cargo de provimento em comissão
de Coordenadora de Alimentação Escolar e Material de Consumo da Secretaria da
Educação, do quadro de pessoal desta Prefeitura.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITUBERÁ, em 28 de Agosto de
2019.

IRAMAR BRAGA DE SOUZA COSTA
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ Nº 14.195.333/0001-28
ERRATA Nº 026/2019

Na publicação do dia 27 de agosto 2019, da página número 5 – Ano nº 2079 do
ato de publicação EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO do PROCESSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ONDE GEROU A DISPENSA Nº 055/2019

OBJETO: Fornecimento parcelado de 10.000 kg. (dez mil quilos) de gás liquefeito
petróleo GPL a granel – tipo p-190, conforme especificação constante do termo
de referência.

ONDE SE LÊ: Ituberá, 02 de agosto de 2019.
LEIA-SE: Ituberá, 20 de agosto de 2019.

Ituberá-Ba., 29 de agosto de 2019.

CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL N° 01/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
A Secretária Municipal da Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais,
torna público as normas para realização de Processo Seletivo para estágio
remunerado para atuarem nas unidades da Rede Municipal de Educação
1. DO CRONOGRAMA
O Processo Seletivo para estágio Remunerado seguirá o programa apresentado no
QUADRO 1.
Data
29/08/2019
02/09/2019 a 06/09/2019
12/09/2019
16/09
19/09/2019

Etapa
Lançamento do edital
Inscrição presencial e entrega dos
documentos na Secretaria Municipal de
Educação – de 08:00 às 11:30 e 14:00
às 17:00
Processo seletivo
Publicação do resultado parcial
Inicio das atividades

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção destina-se ao preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas para
Estagiários no âmbito da Secretaria Municipal da Educação de Ituberá-Ba, a serem
distribuídas nas Instituições Municipais de Ensino:
Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção de Estagiários
2.1.1. Ser brasileiro;
2.1.2. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
2.1.3. Estar devidamente matriculado e com frequência regular na Instituição de
Ensino Superior do curso de Pedagogia;
2.1.4. Ser residente e domiciliado no município de Ituberá;
O Processo Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado será executado
pela Secretaria Municipal da Educação de Ituberá-Ba com a participação da
Comissão de Inscrição e Avaliação.
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3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS
3.1. O estagiário, apoiará o professor nas Unidades Escolares considerando os
critérios estabelecidos neste edital para executar as seguintes atividades:
3.1.1. Auxiliar o professor nas atividades estabelecidas e planejadas por este;
3.1.2. Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades das
unidades escolares;
3.1.3. Realizar tarefas relacionadas à higiene, cuidado e atenção às crianças,
visando auxiliar o professor numa perspectiva do bem estar e do
desenvolvimento da criança em todas as situações de interação do CMEI;
3.1.4. Acompanhar e apoiar as crianças no desenvolvimento das atividades
planejadas e desenvolvidas nos diferentes espaços e tempos intra e extra
escolar de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino.
3.1.5. Priorizar o atendimento à criança, assegurando sua permanência no
âmbito escolar.
3.1.6. Estimular, orientar e apoiar todas as crianças quanto sua higienização,
alimentação e locomoção, visando seu pleno desenvolvimento;
3.1.7. Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação
do da escola;
3.1.8. Participar dos momentos de avaliação e formação continuada relacionada
ao seu campo de atuação;
3.1.9. Executar outras atividades que estejam relacionadas a seu campo de
atuação.
3.2. O estagiário irá atuar com carga horária de 20 ou 30 horas semanais a
depender da instituição.
3.3. Considera-se o apoio dos estagiários ao professor como de natureza
remunerada nos termos da Lei nº 1.712/2018;
3.4. O serviço de estágio não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista previdenciária ou afim.
4. DAS INSCRIÇÕES:
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4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
4.2. Não será cobrada taxa de inscrição;
4.3. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
4.3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados
solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e
4.3.2. Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos
originais para fins de conferência:
4.3.2.1. Carteira de Identidade (frente e verso);
4.3.2.2. CPF
4.3.2.3. Comprovante de residência
4.3.2.4. Histórico Escolar (parcial) ou declaração de disciplina cursada;
4.3.2.5. Comprovante de matrícula/frequência;
4.4. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo
Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Coordenação
no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações.
4.5. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
4.6. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do
Processo Seletivo Simplificado.
4.7. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação
exigida.
5. DA QUANTIDADE DE VAGAS
5.1. Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas para Estagiários no âmbito da
Secretaria Municipal da Educação, sendo estas distribuídas em 22 (vinte e duas)
vagas com carga horária de 30 (trinta) horas e 3 (três) vagas com carga horária de
carga horária de 20 (vinte) horas.
6. DA SELEÇÃO
6.1. A Secretaria Municipal da Educação instituirá Comissão da Seleção Pública
dos Estagiários, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo.
6.2. A seleção se dará por 02 (duas) etapas que será realizada através da análise
de Prova Subjetiva e Avaliação curricular.
6.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos
documentos estipulados acima que atestam a titularidade do candidato e pontuarão
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da seguinte forma:
Experiência a ser comprovada
Disciplina cursada na área de educação
Infantil
Curso na área de Educação Infantil –
carga horária mínima de 20 horas
Cursando pedagogia
Pontuação máxima

Pontuação
3 pontos
1,0 ponto a cada ano
1 ponto a cada semestre cursado
10 pontos

6.4. A avaliação curricular pontuará no máximo 10 pontos. A nota final do candidato
será a soma das duas etapas (máximo de 20 pontos)
6.5 A seleção será conduzida por uma Banca Entrevistadora constituída 03
coordenadores vinculados a Secretaria Municipal da Educação.
6.6.O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.
6.7.O resultado será organizado e publicado no site da Prefeitura Municipal de
Ituberá por ordem de classificação.
6.8. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato
que:
6.8.1. Residir no bairro mais próximo da unidade escolar.
6.8.2. Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.
6.9. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo
assim o banco de estagiários da Secretaria Municipal da Educação.
6.10. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do
candidato, bem como a necessidade das unidades escolares.
6.11. A classificação final será divulgada em data a ser definida pela Comissão de
Seleção.
7. DA LOTAÇÃO
7.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos
aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste
Edital.
7.2. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2
deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso para prestação das atividades,
pelo prazo de 03 meses podendo ser reconduzido
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7.3. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato
classificado segundo a ordem decrescente de pontos.
8.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. O estagiário receberá, a título de ressarcimento, o valor da Bolsa Estágio
instituído em 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) para a carga horária de 30
horas.
8.2. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho
determinado pela Secretaria requisitante, bem como a atuar na localidade e turno
de necessidade do Município.
8.3. Na impossibilidade de cumprir este horário ou de atuar nos locais e turnos
indicados, o candidato será automaticamente eliminado em qualquer tempo.
8.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para
desempenho de suas atribuições, em local e data a ser definido posteriormente,
ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.
8.5. O estagiário poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar
correspondendo as finalidade e objetivos do Programa; prática de atos de
indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
8.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria da Educação
Municipal de Ituberá.

FERNANDA DOS SANTOS MARTINS
Secretária Municipal da Educação e Cultura
PORTARIA 132/2019
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