
 

 

RESOLUÇÃO nº 08/16 

 

Altera a Resolução nº 15/09 para simplificar o processo de seleção de alunos para 

o Programa de Concessão de Estágios, e dá outras providências. 

 

 

FERNANDO TOMASELLI, 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 que a AMMVI, embora de natureza privada, deve observância 

aos princípios da publicidade, impessoalidade, moralidade, transparência e isonomia nos 

processos de seleção e recrutamento de colaboradores, de forma que deverá adotar 

critérios objetivos para escolha, previamente determinados e divulgados no edital e que 

possibilitem a interposição de recurso pelos interessados; 

Considerando-se que a regulamentação de que trata a Resolução nº 15/09 ao 

disciplinar o programa de concessão de estágio a estudantes no âmbito desta 

Associação, estabeleceu somente a possibilidade de processo seletivo por meio de 

provas ou provas e títulos, para o recrutamento feito diretamente pela AMMVI, quando 

existe a possibilidade jurídica de seleção exclusivamente por títulos; 

Considerando-se necessidade de alteração da Resolução nº 15/09, ad 

referendum da próxima Assembleia Geral, em face da urgência no lançamento de edital 

destinado a realização de Processo de Seleção para recrutamento imediato; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterada a forma de seleção dos estudantes para o Programa de 

Concessão de Estágio, adequando a redação do § 1º do artigo 1º da Resolução nº 15/09, 

de 07/04/2009, na forma que segue: 

 

“Art. 1º - ................ 

 



 

 

§ 1º - A seleção e recrutamento de candidatos para as vagas de estágio, dentre o 

contingente de alunos das instituições de ensino conveniadas, será feito: 

I - diretamente pela AMMVI, através de processo de seleção simplificado com 

critérios objetivos de escolha, após prévia convocação por edital divulgado no site 

da Associação, no Diário Oficial dos Municípios e junto as Instituições de Ensino 

conveniadas; 

II – .......................... 

 

§ 2º - ..................” 

 

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau - SC, em 30 de Maio de 2016; 46º Ano de Fundação. 

 

 

 

FERNANDO TOMASELLI 

Presidente da AMMVI 

 


