
Edital de Seleção de Estagiário 
 

 

A Delegada da Polícia Civil titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil/Centro/BH, Dra. 

Marina Cardoso Nascimento Monteiro de Castro no exercício das atribuições, torna 

público que se acham abertas no período de 07/02/2022 a 18/02/2022, as inscrições para 

a Seleção Destinada À Concessão De Estágio, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 

setembro de 2008, do Decreto Estadual nº 45.036, de 04 de fevereiro de 2009, da 

Resolução PCMG, nº 7.453, de 18 de maio de 2012, e deste Edital. 

 

 1. Das Vagas A Polícia Civil oferece 04 vagas para estágio com atribuições na seguinte 

área: CURSO DE DIREITO. 

 

2. Das condições necessárias à inscrição: 

 

 2.1. Ser aluno de curso regular de ensino superior na área acima indicada reconhecido 

pelos órgãos competentes, e estar regularmente matriculado e frequente. 

 

2.2. Ter disponibilidade de horário para a realização do estágio na periodicidade 

estipulada através de ajuste firmado entre o Delegado de Polícia Titular da unidade, o 

aluno e a instituição de ensino.  

 

 2.3. Ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário.  

 

3. Das inscrições e do Valor da Bolsa  

 

3.1. As inscrições serão realizadas no seguinte endereço: 

 

 I – Rua Rio de Janeiro n. 1335, casa, Bairro Lourdes, a partir do dia 07/02/2022.  

 

3.2. No ato da inscrição o estudante deverá preencher o formulário próprio, 

disponibilizado pela unidade da Polícia Civil, e apresentar: 

 

 I - cópia da carteira de identidade;  

II - atestado de matrícula e frequência expedido pela faculdade;  

III - cópia do histórico escolar;  

IV - currículo profissional resumido.  

 

3.3. O estágio será realizado de forma voluntária, sem qualquer contraprestação do órgão 

(Policia Civil de Minas Gerais), nos termos do art. 12 do Decreto Estadual nº 45.036, de 

2009. 

 

 4. Da divulgação, aceitação de regras e cancelamento de inscrições 

 

4.1. Este Edital e a Resolução PCMG, nº 7.453, de 18 de maio de 2012, ficarão à 

disposição para consulta na unidade da PCMG que efetuará as inscrições.  

 

4.2. A inscrição implicará no conhecimento e na aceitação das normas que regem o 

certame.  

 



4.3. A constatação, em qualquer época, de irregularidade, inexatidão de dados ou 

falsidade de qualquer declaração, na inscrição, implicará a eliminação do candidato, 

cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis. 

 

5. Das atribuições dos estagiários 

 

5.1. O estagiário desenvolverá suas atividades obrigando-se a: 

 

a) Cumprir com empenho e interesse a programação estabelecida no Plano de Estágio; 

b) Observar as normas de trabalho da Polícia Civil, preservando o sigilo e a 

confidencialidade sobre as informações que tenha ou que vier a ter acesso; 

c) Observar a jornada e o horário ajustados para o Estágio; 

d) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, 

sempre que solicitado pelo titular da unidade da Polícia Civil de admissão do estagiário; 

e) Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à Polícia 

Civil; 

f) Informar, de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o 

trancamento de matrícula, o abandono, a conclusão de curso ou a transferência de 

Instituição de Ensino; 

g) Cientificar-se sobre os Relatórios de Atividades elaborados pelo responsável pelo 

acompanhamento do estágio na unidade da Polícia Civil com periodicidade mínima de 

06 (seis) meses e, inclusive, sempre que solicitado; e 

h) Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das normas 

internas da Polícia Civil, ou provocados por negligência ou imprudência.  

 

6. Da seleção  

 

6.1. A seleção considerará a formação do candidato e a experiência em relação à área de 

atuação do estagiário, observadas as disposições contidas no convênio firmado com a 

instituição de ensino.  

 

6.2. A seleção compreenderá a análise do histórico escolar e do currículo profissional do 

candidato, bem como a realização de entrevista técnica. 

 

 6.3. O resultado da seleção será divulgado pela unidade da Polícia Civil responsável pelas 

medidas de que trata o item 6.2. 

 

 7. Das Disposições Gerais  

 

7.1. A seleção pública vigorará por 06 (seis) meses, podendo ser renovada por igual 

período, contado da data da divulgação do resultado final da seleção. 

 

7.2. A duração máxima do estágio é de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 

com deficiência, conforme estabelecido no caput do art. 11 da Lei Federal nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008. 

 

7.3. Após a divulgação do resultado o candidato deverá apresentar-se no prazo de 05 

(cinco) dias na unidade para a qual foi designado para formalização do Termo de 

Compromisso de Estágio. 



7.5. Em caso de desistência, desligamento voluntário ou não, será convocado para a vaga 

o candidato seguinte, observada a ordem de classificação. 

 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 


