
PORTARIA Nº  448, DE 6 DE JULHO DE 2001.

DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-
IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I  e XI,  do Regulamento
baixado pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, considerando o disposto na Lei
Estadual  nº  12.079,  de  12  de  janeiro  de  1996;  e  na  Resolução  nº  076/96,  de  03  de
setembro  de 1996,  da  Secretária  de Estado de  Recursos Humanos e Administração –
SERHA; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o Quadro de Estagiários do IMA para estudantes de
níveis superior e médio.

Parágrafo  único.  O preenchimento das vagas definidas neste
artigo será vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira necessárias ao pagamento
das despesas.

Art. 2º - O IMA terá duas categorias de estágio:
a) estágio remunerado - realizado com pagamento de bolsa de

estudo, respeitado o limite de vagas a ser estabelecido no “Manual de Procedimentos”.
b)  estágio não remunerado -  realizado sem o pagamento de

bolsa de estudo, destinado aos estudantes de cursos técnicos, de interesse do IMA, nos
períodos de férias escolares, sem limite de vagas.

Art. 3º - Para a concessão de estágios, o IMA celebrará convênios com
instituições de ensino, observadas as disposições contidas em lei.

Parágrafo  único.  As  vagas  de  estágio,  oferecidas  pelo  IMA,
destinam-se exclusivamente aos estudantes de cursos de níveis superior e médio, regular
ou  profissionalizante,  matriculados  e  freqüentes  em  escolas  públicas  ou  particulares,
autorizadas ou reconhecidas pelos órgãos públicos competentes, desde que comprovem,
através de histórico escolar, terem atingido o aproveitamento mínimo na escola de 60%
(sessenta por cento), e que já tenham cursado no mínimo o 2º (segundo) ano do curso.

Art.  4º  -  A remuneração mensal  e  a jornada diária  dos estagiários,
admitidos na forma da letra “a”, do artigo 2º desta Portaria, serão as seguintes:

I – bolsa de estudante - nível superior
jornada          remuneração 
4 h/dia              R$ 270,00
6 h/dia              R$ 360,00



II – bolsa de estudante - nível médio
jornada          remuneração 
4 h/dia             R$  180,00
6 h/dia             R$  216,00

Art.  5º  -  A  duração  do  estágio  será  de  doze  meses,  podendo  ser
renovado por igual período desde que não haja candidatos selecionados disponíveis que
ainda não tenham estagiado.

Art.  6º  -  A  carga  horária  de  estágio  deverá  ser  compatível  com o
horário escolar.

Art.  7º  -  O  estágio  deverá  ser  acompanhado  de  programas  de
atividades,  planos  e  projetos,  a  serem  desenvolvidos  pelo  estagiário,  observando  que
deverão ter estrita correlação com a respectiva área de formação profissional, bem como
de indicação do responsável pela orientação e supervisão do estagiário.

Art. 8º - A observância e aplicação das disposições desta Portaria, e a
operacionalização das atividades no âmbito do IMA, será de responsabilidade da Diretoria
de  Administração  e  Finanças  -  DAF,  através  da  sua  Superintendência
Administrativa/Divisão de Recursos Humanos - SAD/DVRH.

Art.  9º  -  Fica  delegada  ao  Diretor  de  Administração  e  Finanças
competência para autorizar a concessão de estágios, bem como à Divisão de Recursos
Humanos - DVRH assinar os termos de compromisso de estágio, quando autorizado.

Art. 10 -  O IMA celebrará  seguro contra acidentes pessoais em favor
do estagiário.

 Art.  11 -   As diretrizes e os procedimentos  administrativos  para a
concessão do estágio serão estabelecidos no “Manual de Procedimentos”, a ser elaborado
pela Divisão de Recursos Humanos - DVRH no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação desta Portaria.

Art. 12 -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 380, de 5 de maio de
2000, e nº 396, de 20 de julho de 2000 .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2001.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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