5.14. Em caso de desistência de candidato aprovado ou desligamento de estagiário nomeado, será convocado
para a vaga o candidato seguinte na ordem de classificação.
5.15. A seleção feita conforme este edital terá validade de 2 anos após o início da atividade supervisionada.
6. DO CONVÊNIO E DO TERMO DE COMPROMISSO
6.1. Se os candidatos selecionados forem vinculados a instituições de ensino superior que ainda não tenham
convênio firmado com a Câmara Municipal de Pouso Alegre, o Presidente da Câmara, segundo critério
discricionário, intervirá junto à instituição de ensino superior para pactuação do convênio.
6.2. Caso não seja possível pactuação do convênio mencionado no tópico 6.1 deste edital, será convocado o
candidato imediatamente seguinte na ordem de classificação.
6.3. Entre a Câmara Municipal, a instituição de ensino superior e os candidatos selecionados será firmado
termo de compromisso de estágio supervisionado.
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. Comporão a Comissão de Seleção de estagiários, para os fins de acompanhamento de todo o processo
descrito neste edital, os seguintes servidores:
 Diretor da Escola do Legislativo
 Coordenador de estágio, designado pelo Diretor da Escola do Legislativo
 Servidor do setor de Recursos Humanos, designado pelo Diretor da Escola do Legislativo
8. DISPOSIÇÃO FINAL
As cláusulas omissas deste edital serão complementadas pela comissão instituída nos termos do item 7.
Adriano César Pereira Braga
Presidente da Mesa Diretora

Pouso Alegre, 17 de abril de 2017.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ACADÊMICO DE
GRADUAÇÃO EM DIREITO PARA EXERCÍCIO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE.
A CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, entidade de direito público, representativa do Poder
Legislativo Municipal, inscrita no CNPJ n° 25.650.078/0001-82, com sede à Avenida São Francisco, n.º 320,
Primavera, Pouso Alegre/MG, neste ato representada por seu Presidente, o Vereador Adriano César Pereira
Braga, brasileiro, portador do CPF nº 800.037.616-49 e do RG: 50.84887, torna pública abertura de processo
de seleção de estagiário, consoante as seguintes cláusulas:
1 – DAS VAGAS
O processo de seleção aberto por este edital visa firmar compromisso com 1 (um) estagiário em Direito, para
prestar serviço junto à Escola do Legislativo da Câmara Municipal.
2 – DO ESTAGIÁRIO
2.1. O estagiário deverá preencher as seguintes condições:
a) estar cursando graduação em Direito, a partir do terceiro período;
b) ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 18h, e, na sextafeira, das 8h às 14h.
3 – DO ESTÁGIO
3.1. O estágio compreenderá a realização de atividades laborais supervisionadas junto à Escola do Legislativo
da Câmara Municipal de Pouso Alegre
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3.1.1. A supervisão referida no sub-item 3.1 será feita pelos profissionais da Escola do Legislativo.
3.1.2. As atividades laborais deverão ter relação com o curso de Direito, de forma a complementar o
conhecimento teórico auferido no curso.
3.1.3. O estagiário fará jus a:
 bolsa-estímulo, no valor de R$937,00 reajustado na mesma data e pelo mesmo índice da alteração do
salário mínimo;
 vale-transporte.
3.1.4. O estágio será pactuado por 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.
3.1.5. O termo de compromisso de estágio terá caráter precário, podendo ser rescindido por qualquer
das partes, mediante comunicação com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
3.1.6. Em caso de rescisão, conforme item 3.1.5, será convocado o candidato classificado em
colocação imediatamente posterior ao estagiário cujo termo de compromisso esteja sendo rescindido.
4 – DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão realizadas do dia 18/04/2017 até o dia 26/04/2017 exclusivamente por meio
eletrônico.
4.2. Para requerer sua inscrição, o candidato deverá enviar um e-mail para: legis.escola@cmpa.mg.gov.br,
inserindo no campo assunto: “Estágio de Direito” e informando na mensagem e/ou anexo as seguintes
informações:
a) Dados pessoais:
- nome completo;
- número de documento de identidade (cujo original será usado para a realização da prova);
- endereço;
- endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato;
- nome da instituição de ensino e período em que está cursando
b) o histórico escolar do curso de Direito;
4.3. Para a solução de qualquer problema na inscrição, o candidato deverá entrar em contato pelo telefone (35)
3429-6508.
5 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. A seleção constará de três etapas:
a) Etapa 1: análise do histórico escolar do curso de Direito (conforme sub-item 4.2, ‘b’);
b) Etapa 2: prova presencial
c) Etapa3: entrevista e investigação social
5.2. Será atribuída uma nota de 0 a 10 pontos referente à Etapa 1 (histórico escolar do curso de Direito) de
acordo com a média aritmética de todas as disciplinas dos períodos cursados.
5.3. Será atribuída uma nota de 0 a 10 pontos referente à Etapa 2, referente a questões da prova presencial
envolvendo conhecimento básicos de Direito e redação dissertativa.
5.4. Será atribuída uma nota de 0 a 10 pontos referente à Etapa 3 da entrevista e investigação social.
5.5. Os candidatos que não enviarem o histórico no ato da inscrição até 26/04/2017, terão nota nula na Etapa
1.
5.6. Os candidatos deverão comparecer, no dia 27 de abril de 2017, às 12:00hs, na sede do Poder Legislativo
do Município de Pouso Alegre, situado na avenida São Francisco, 320 – bairro Primavera, munidos de
documento de identificação pessoal usado na inscrição, cópia da mensagem de confirmação enviada ao e-mail
informado pelo candidato, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
5.7. No dia e horário especificados no sub-item 5.6 deste edital, os candidatos se submeterão à Etapa 2 da
prova presencial que deverá ser realizada em até 3 (três) horas.
5.8. No dia 28 de abril, às 8:00hs, no mesmo local definido no tópico 5.6 deste edital, os candidatos serão
submetidos à Etapa 3 de entrevista e investigação social perante a comissão formada segundo o item 7 deste
edital.
5.9. O não comparecimento nas Etapas 2 e 3 implica em desclassificação do candidato.
5.10. Após a realização das três etapas, será feita uma média aritmética dos resultados, sendo que os
candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente do resultado final.
5.11. Serão convocados os candidatos classificados em primeiro e segundo lugares, conforme atribuição de
notas e pesos definidas na etapa 2.
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5.12. Em caso de desistência de candidato aprovado ou desligamento de estagiário nomeado, será convocado
para a vaga o candidato seguinte na ordem de classificação.
5.13. A seleção feita conforme este edital terá validade de 2 anos após o início da atividade supervisionada.
6. DO CONVÊNIO E DO TERMO DE COMPROMISSO
6.1. Se os candidatos selecionados forem vinculados a instituições de ensino superior que ainda não tenham
convênio firmado com a Câmara Municipal de Pouso Alegre, o Presidente da Câmara, segundo critério
discricionário, intervirá junto à instituição de ensino superior para pactuação do convênio.
6.2. Caso não seja possível pactuação do convênio mencionado no tópico 6.1 deste edital, será convocado o
candidato imediatamente seguinte na ordem de classificação.
6.3. Entre a Câmara Municipal, a instituição de ensino superior e os candidatos selecionados será firmado
termo de compromisso de estágio supervisionado.
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. Comporão a Comissão de Seleção de estagiários, para os fins de acompanhamento de todo o processo
descrito neste edital, os seguintes servidores:
 Diretor da Escola do Legislativo
 Coordenador de estágio, designado pelo Diretor da Escola do Legislativo
 Servidor do setor de Recursos Humanos, designado pelo Diretor da Escola do Legislativo
8. DISPOSIÇÃO FINAL
As cláusulas omissas deste edital serão complementadas pela comissão instituída nos termos do item 7.
Adriano César Pereira Braga
Presidente da Mesa Diretora

Pouso Alegre, 17 de abril de 2017.
EXTRATO CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº 205 / 2017
Partes: Câmara Municipal de Pouso Alegre x Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
Objeto: Pagamento de taxa “ECAD” referente ao pagamento de direito de radiotransmissão de músicas na
Rádio Legislativa de Pouso Alegre,
Vigência: 16/03/2017 a 31/12/2017
Data da Assinatura: 16/03/2017
Valor: R$ 5.136,30 (cinco mil cento e trinta e seis reais e trinta centavos)
Dotações orçamentárias: 01 04 01 031 0021 8019 339039 (Ficha 57)
TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO Nº 11/ 2015
Partes: Câmara Municipal de Pouso Alegre x Copygerais Comércio Digital Ltda
Objeto: A PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato n° 11/2015; SUPRESSÃO de 16,03% e
ACRÉSCIMO de 2,94% do valor do contrato.
Decorrência: Pregão 10/2015
Vigência: 05/04/2017 a 04/04/2018
Data da Assinatura: 05/04/2017
Valor: R$ 33.362,31 (trinta e três mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)
Dotações orçamentárias: 01 01 01 031 0021 8001 3390 39 (ficha 07); 01 02 01 122 0021 8005 3390 39
(Ficha 23); 01 03 01 131 0021 8010 3390 39 (Ficha 51); 01 04 01 031 0022 8012 3390 39 (Ficha 68); 01 04
01 391 0023 8013 3390 39 (Ficha 88).
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