
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS E RECESSO REMUNERADO 

 
A publicação do Decreto 19.496, de 9 de setembro de 2016, dispõe sobre alterações no texto anterior,  o Decreto 
16.132/2008. Entre elas constam a exclusão da atividade voluntária como forma de estágio, novas formas de seleção 
para contratação de estagiários e disposições para concessão de recesso.  

 Processo Seletivo: o acesso a vagas de estágio estão condicionadas a um processo seletivo que deverá 
conter, no mínimo, redação, prova objetiva ou prova dissertativa. O candidato com melhor desempenho na 
avaliação terá acesso à vaga de estágio. 

 Recesso Remunerado: a cada seis meses, o estagiário terá 15 dias de recesso. Nesse período, é dispensado 
das suas atividades e mesmo assim recebe valor proporcional de bolsa-auxílio. 

 

INSCRIÇÕES 

 O formulário de inscrição para vagas de estágio conta com dois novos campos. O cadastro deve ser 

atualizado de acordo com o novo formulário. 

 A inscrição é válida por 01 (um) ano, a contar da data de inscrição ou da última atualização. Os estudantes 

inscritos formarão cadastro de reserva para as vagas que venham a surgir na PMPA. 

  

MODALIDADES DE ESTÁGIO 

A PMPA oferece oportunidades nos diferentes órgãos que fazem parte da sua estrutura organizacional. As vagas são 

dirigidas às seguintes categorias: 

- Categoria A: Estudantes de Ensino Médio 

- Categoria A: Estudantes de EJA* Nível Médio 

- Categoria B: Estudantes de Nível Superior 

- Categoria G: Estudantes de Nível Técnico 

- Categoria H: Estudantes de EJA* dos anos finais do Ensino Fundamental 

- Categoria F: Trabalho Educativo – Programa Inclusivo das Escolas Municipais de Porto Alegre 

 

O estágio curricular obrigatório também é disponibilizado, conforme necessidades do estudante, sendo neste 

caso, não remunerado. 

*Estudantes de NEEJA com Exames Supletivos Fracionados não poderão concorrer a vagas de estágio. 

 

VALOR BOLSA – AUXÍLIO 

 

Curso Valor/hora 88h/mês 132h/mês 

Categorias A e G R$ 6,50 R$ 572,00 R$ 858,00 

Categoria B R$ 7,31 R$ 643,28 R$ 964,92 

Categorias H e F R$ 4,68 R$ 411,84 Não Realiza 

 Tabela referente a jan/2017 
   

*Valores máximos referentes ao cumprimento integral das horas previstas para o estágio 

** Valores poderão sofrer desconto referente a vale transporte 

   

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

- Estar regularmente matriculado em Instituições de Ensino Médio, Técnico, Superior ou EJA de anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio 

- Manter frequência mínima de 75%  

- Possuir 16 anos completos até a data da inscrição 

- Não serão aceitas inscrições de estudantes matriculados em cursos pré-vestibulares, NEJA de Exames Supletivos 

Fracionados e cursos profissionalizantes 
 


