
  

  

RESOLUÇÃO nº 11/19 
 

Disciplina o programa de concessão de estágio na AMMVI, e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO 
VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto Social; e 

Considerando-se: 
a) que através da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, foi reformada e 

consolidada toda regulamentação relativa ao estágio de estudantes, revogando-se as Leis 
nos 6.494, de 7/12/1977, e 8.859, de 23/03/1994; 

b) que foram disciplinados vários aspectos que auxiliam no controle das atividades 
desenvolvidas pelos estudantes, assegurando-lhes condições de estágio que 
proporcionem atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, sem os constantes 
desvios de finalidade verificados na vigência da legislação antiga; 

c) o Termo de Ajustamento de Conduta nº 27/2018 firmado em 22/08/2018 com o 
Ministério Público do Trabalho – MPT; 

d) a necessidade de, no âmbito de competência desta Associação, adotar nova 
regulamentação para disciplinar a concessão de estágio a estudantes, evitando a 
precarização das relações de trabalho e o descumprimento de preceitos legais; 

e) a deliberação da Assembleia Geral da AMMVI realizada nesta data, na cidade 
de Blumenau/SC; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Concessão de Estágio Não-
Obrigatório na AMMVI, na forma da legislação federal especifica aplicada ao 
estágio de estudantes. 

 

§ 1º - A seleção e recrutamento de candidatos para as vagas de 
estágio, dentre o contingente de alunos das instituições de ensino 
conveniadas, será feito pela AMMVI, através de processo de seleção 
simplificado de provas e títulos, com critérios objetivos e impessoais de 
escolha, após prévia convocação por edital sujeito a ampla divulgação, 
especialmente no Diário Oficial dos Municípios, no site da Associação e junto 
as Instituições de Ensino conveniadas. 

 

§ 2º - O número máximo de estagiários em relação ao quadro de 
pessoal da AMMVI deverá atender às seguintes proporções: 

 

I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 02 (dois) estagiários; 
 

II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 04 (quatro) estagiários; 
 

III - de 11 (onze) a 15 (quinze) empregados: até 08 (oito) estagiários; 
 

IV - acima de 16 (dezesseis) empregados: até 15 (quinze) estagiários. 
 



  

  

§ 3º - Para implementar o programa de que trata o “caput” deste 
artigo, a AMMVI deverá ofertar instalações que tenham condições de 
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e 
cultural. 

 

Art. 2º - Ao programa de estágios de que trata esta Resolução, aplica-
se integralmente os preceitos estabelecidos na legislação federal, regulando 
direitos e obrigações entre as partes. 

 

§ 1º – Será designado empregado do quadro permanente, com 
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida 
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 
simultaneamente, em cada órgão ou unidade administrativa da Associação. 

 

§ 2º - O empregado de que trata o parágrafo anterior será responsável 
pelo acompanhamento efetivo das atividades desenvolvidas pelo estagiário, 
incumbindo-se da elaboração e remessa à instituição de ensino do relatório 
de atividades e da entrega do termo de realização do estágio por ocasião do 
desligamento do estagiário, na forma da Lei específica. 

 

§ 3º - A área de Recursos Humanos da AMMVI deverá manter a 
disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. 

 

Art. 3º - A carga horária de estágio ficará estabelecida em 04 (quatro) 
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou em 06 (seis) horas diárias e 30 
(trinta) semanais, remuneradas através de bolsa-estágio nos seguintes 
valores: 

 

I – R$ 705,02 (setecentos e cinco reais e dois centavos) mensais, no 
caso de estudantes do ensino médio regular, para jornada de 04 (quatro) 
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais; 

 

II – R$ 785,82 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos) mensais, no caso de estudantes da educação profissional de nível 
técnico, para jornada de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais; 

 

III – R$ 866,63 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) mensais, no caso de estudantes do ensino superior, para jornada 
de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais; 

 

IV – R$ 1.237,35 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco 
centavos) mensais, no caso de estudantes do ensino superior, para jornada 
de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

§ 1º - Sem prejuízo da contratação em favor do estagiário de seguro 
contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de 



  

  

mercado, e do pagamento da remuneração de que trata o “caput” deste 
artigo, lhe será concedido: 

 

I - auxílio-transporte mensal, consistente no fornecimento de vale-
transporte, conforme estabelece a legislação federal específica e de acordo 
com as normas municipais, no caso de utilização de transporte coletivo 
público, ou na indenização correspondente ao valor líquido que seria 
desembolsado para aquisição do vale-transporte, no caso de utilização de 
outro meio de transporte (próprio ou particular); 

 

II – auxílio-alimentação, na forma concedida aos empregados em 
geral, proporcionalmente a jornada diária de estágio. 

 

§ 2º - Fica assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 
duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso remunerado de 
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 
escolares. 

 

§ 3o - Os dias de recesso previstos no parágrafo anterior serão 
concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 1 (um) ano. 

 

§ 4º - É vedada a indenização do recesso de que tratam os parágrafos 
2º e 3º deste artigo, o qual deverá ser usufruído pelo estudante durante o 
período contratado para estágio, programando-se os dias necessários para 
isso, antes do encerramento deste. 

 

§ 5º - A remuneração do(a) estagiário(a), de que trata o “caput” deste 
artigo, será reduzida proporcionalmente ao número de faltas, injustificadas 
ou justificadas por atestado médico, aferidas durante o mês, tomando-se por 
base o desconto de 1/100 para cada hora de falta registrada. 

 

Art. 4º - Sem prejuízo do estabelecido nesta Resolução, a AMMVI 
poderá celebrar convênio de concessão de estágio obrigatório com 
Instituições de Ensino, assumindo responsabilidade pela contratação do 
seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores 
de mercado. 

 

Parágrafo Único – O estágio obrigatório será remunerado em 50% 
(cinquenta por cento) do valor estabelecido para contraprestação do estágio 
não-obrigatório. 

 

Art. 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 
correrão a conta dos recursos financeiros da Entidade, já provisionados no 
Plano de Aplicação Anual. 

 



  

  

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as Resoluções nº 15/09, nº 13/11, nº 19/12, nº 01/13, nº 08/13, nº 
08/16 e nº 02/17. 

 

Parágrafo Único – Os contratos de estágio firmados ou renovados 
na vigência da Resolução nº 15/09 e alterações, passam a ser regulados por 
esta Resolução. 

 

Blumenau - SC, em 06 de fevereiro de 2019; 49º Ano de Fundação. 
 
 
 
 

MÁRIO HILDEBRANDT 
Presidente da AMMVI 


