ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal – CERSP
ERRATA 01
A Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP da Prefeitura Municipal
de Imbituba, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, pelo decreto 65, de 30 de abril de 2008,
torna público Errata 01.
ONDE SE LÊ:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1. O Processo Seletivo de Estagiários destina-se à formação de Cadastro de Reserva
para o preenchimento de vagas de Estágio, nas seguintes áreas de formação:
1.1.1. Superior: Administração, Ciências da Computação, Enfermagem, Nutrição,
Engenharia Civil, Pedagogia, Educação Especial, Serviço Social, Turismo, Farmácia,
Processos Gerenciais, Odontologia.
1.1.2. Médio: Educação Geral (vagas para o período matutino).
1.2. O estagiário terá direito à:
a) bolsa-estágio, fixada em lei municipal;
b) seguro por morte acidental, a cargo da Prefeitura Municipal de Imbituba;
c) instalações com condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem
social, profissional e cultural;
d) Orientador ou Supervisor de Estágio com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário.
1.3. A jornada de atividade em estágio será 20 (vinte) horas semanais.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pelo estudante interessado diretamente
no setor de Departamento de Gestão de Pessoas – DGP/SEAD da Prefeitura Municipal
de Imbituba, através do setor de protocolo onde o candidato terá acesso à Ficha de
Inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição.
2.2. As inscrições ficam abertas no período entre o dia 23 de Julho de 2019 á 09 de Agosto
de 2019.
LEIA-SE:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1. O Processo Seletivo de Estagiários destina-se à formação de Cadastro de Reserva
para o preenchimento de vagas de Estágio, nas seguintes áreas de formação:
1.1.1. Superior: Administração, Ciências da Computação, Enfermagem, Nutrição,
Engenharia Civil, Pedagogia, Educação Especial, Serviço Social, Turismo, Farmácia,
Processos Gerenciais, Odontologia, Direito e Psicologia.
1.1.2. Médio: Educação Geral (vagas para o período matutino).
1.2. O estagiário terá direito à:
a) bolsa-estágio, fixada em lei municipal;
b) seguro por morte acidental, a cargo da Prefeitura Municipal de Imbituba;

c) instalações com condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem
social, profissional e cultural;
d) Orientador ou Supervisor de Estágio com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário.
1.3. A jornada de atividade em estágio será 20 (vinte) horas semanais.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pelo estudante interessado diretamente
no setor de Departamento de Gestão de Pessoas – DGP/SEAD da Prefeitura Municipal
de Imbituba, através do setor de protocolo onde o candidato terá acesso à Ficha de
Inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição.
2.2. As inscrições ficam abertas no período entre o dia 23 de Julho de 2019 á 16 de
Agosto de 2019.

Permanecem inalterados os demais itens.
Prefeitura Municipal de Imbituba, 08 de agosto de 2019.
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