
 

 

RESOLUÇÃO nº 02/17 
 

Altera a Resolução nº 15/09 para aumentar o número de vagas de estágio na AMMVI. 
 
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 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; 

 
Considerando-se 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; 

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

alterada pela Resolução nº 13/11, ao disciplinar o programa de concessão de estágio a 
estudantes no âmbito desta Associação, evitando a precarização das relações de trabalho 
e o descumprimento de preceitos legais, fixou um número limitado de vagas de estágio 
impedindo a ampliação do programa e a concessão de oportunidade aos estudantes das 
diversas áreas de atuação da AMMVI; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O § 2º do artigo 1º da Resolução nº 15/09, de 07/04/2009, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 
“Art. 1º - ................ 
............................. 
§ 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 - ..................” 
 
Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Blumenau - SC, em 01 de Fevereiro de 2017; 47º Ano de Fundação. 
 
 
 

JOSE LUIZ COLOMBI 
Presidente da AMMVI 

 


