PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
CNPJ 19.875.046/0001-82

Errata nº 001
Edital de Processo Seletivo para Estágio Não Obrigatório nº 002/2021
Onde se lê:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO torna público que estarão
abertas inscrições para a formação de banco de reserva de estagiários para
celebração de Termo de Compromisso de Estágio não obrigatório, cursando
os níveis técnico e superior de graduação, que ficarão à disposição para a
seleção em atendimento à necessidade das Secretarias que compõem a
estrutura da Administração Pública do Município de Coronel Fabriciano, em
conformidade com a legislação pertinente, em especial as Leis Municipais nº
4.147/2017 e 4.367/2021, ao caso e pelas normas constantes no presente
Edital.
Leia-se:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO torna público que estarão
abertas inscrições para seleção de estagiários para preenchimento de vagas
ofertadas e formação de banco de reserva ao excedente das vagas
ofertadas, para celebração de Termo de Compromisso de Estágio, cursando
os níveis técnico e superior de graduação, que ficarão à disposição para a
seleção em atendimento à necessidade das Secretarias que compõem a
estrutura da Administração Pública do Município de Coronel Fabriciano, em
conformidade com a legislação pertinente, em especial as Leis Municipais nº
4.147/2017 e 4.367/2021, ao caso e pelas normas constantes no presente
Edital.
Onde se lê:
1. Do Objeto
O presente Edital tem como objeto realizar a seleção de interessados a
comporem o banco de reserva de estagiários cursando os níveis técnico e
superior de graduação, que ficarão à disposição para atenderem à
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necessidade das Secretarias de Governança da Prefeitura Municipal de
Coronel Fabriciano.
Leia-se:
1. Do Objeto
O presente Edital tem como objeto realizar a seleção de candidatos a
estagiários para preenchimento de vagas ofertadas e formação de banco de
reserva ao excedente das vagas ofertadas, cursando os níveis técnico,
superior de graduação e pós-graduação, que ficarão à disposição para
atenderem à necessidade das Secretarias de Governança da Prefeitura
Municipal de Coronel Fabriciano.
Onde se lê:
3. DOS CURSOS E REQUISITOS
3.1 Ser estudante regularmente matriculado em instituição educacional
conveniada com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano até a data da
publicação deste edital, conforme Anexo I do presente Edital e cursando
ensino de nível técnico e nível superior de graduação.
Leia-se:
3. DOS CURSOS E REQUISITOS
3.1 Ser estudante regularmente matriculado em instituição educacional
conveniada com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano até a data da
publicação deste edital, conforme Anexo I do presente Edital e cursando
ensino de nível técnico, nível superior de graduação e pós-graduação.
Onde se lê:
[...]
7.1. Não caberá recurso a nenhuma etapa deste processo seletivo, visto que
não são eliminatórias, permanecendo todos os estudantes no banco de
dados.
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Leia-se:
[...]
7.1. O prazo para manifestação de recursos para as inscrições invalidadas será
do 08/01/2022 até o dia 11/01/202 e o prazo para manifestação sobre o
resultado da classificação será do dia 15/01/2022 até o dia 18/01/2022;
Alteração na tabela constante no item 3.2 do Edital, com os seguintes
componentes:
Curso

Requisito Específico

Nº vagas
ofertadas

Cursando a partir do 3º
Administração

período

período

período

1

período

período

2

período

4

período

Engenharia

de

Computação

2

1

período

1

período

1

período

1

período

1

período

1

período

1

período

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Governança

06 horas diárias

Diversas Secretaria de
1

Cursando a partir do 4º
Sistemas de Informação

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 3º
Psicologia

Governança

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 4º
Medicina Veterinária

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 4º
Jornalismo

Governança

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 5º
Fisioterapia

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 5º
Farmácia

Governança

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 4º
Engenharia de Software

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 6º
período

Governança

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 4º
Engenharia Civil

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 5º
Enfermagem

Governança

Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 5º
Direito

06 horas diárias

Diversas Secretaria de
1

Cursando a partir do 3º
Ciências Contábeis

Governança
Diversas Secretaria de

Cursando a partir do 3º
Serviço Social

Carga Horária

Diversas Secretaria de
2

Cursando a partir do 4º
Arquitetura e Urbanismo

Secretaria de Atuação

Governança

06 horas diárias

Diversas Secretaria de
1

Governança

06 horas diárias
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Técnico

de

Administração
Técnico

em

Cursando a partir do 1º

Diversas Secretaria de

período
Meio

Ambiente

1

Cursando a partir do 1º

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

período

1

Cursando a partir do 1º
Técnico de Informática

Governança

Governança

06 horas diárias

Diversas Secretaria de

período

1

Governança

06 horas diárias

24

Inclusão do subitem 4.10.1 na Clausula 4º:
[...]
4.10.1. Após o julgamento dos recursos expressos no subitem 7.1.1, será
divulgada no site www.fabriciano.mg.gov.br, link “Diário Oficial” e no link
estagio.fabriciano.mg.gov.br, uma nova relação das inscrições validadas até
o dia 13/01/2022.
Inclusão do subitem 7.2.1 na Clausula 7º:
[...]
7.2.1. O resultado de classificação final após julgamento dos recursos será
divulgado no site da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, na aba
“Diário Oficial” e no link estagio.fabriciano.mg.gov.br e afixado no Quadro de
avisos na Gerência de Gestão de Pessoas, no 1º andar do Prédio da Prefeitura
Municipal, até o dia 31/01/2022.
Inclusão do item 8.2.1 na Clausula 8º:
[...]
8.2.1. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação
do seguro de que trata o item 8.2. será assumida pela instituição de ensino.
Inclusão do item 9.10 na Clausula 9º:
[...]
9.10. O pagamento da bolsa e do auxílio transporte a que se refere o item 9.9 serão
concedidos apenas paro o estágio não obrigatório.
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Inclusão do item 9.11 na Clausula 9º:
[...]
9.11. É vedada a assunção de termo de compromisso de estágio em que o
estagiário ou seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, guardião ou tutor seja, amigo
íntimo dos responsáveis pela seleção, dos responsáveis pela eleição dos
critérios de seleção ou dos responsáveis pela supervisão das atividades do
estágio.
Inclusão do item 9.12. na Clausula 9º:
[...]
9.12. É vedada a assunção de termo de compromisso de estágio em que o
estagiário possua cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia
ou assessoramento, que seja subordinado hierarquicamente.
Coronel Fabriciano, 25 de novembro de 2021.
Dr Marcos Vinicius da Silva Bizarro
Prefeito Municipal
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