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ERRATA Nº 01 /2020 

 

A Comissão Organizadora Do Processo Seletivo de estagiários, no uso 

de suas atribuições, faz saber que retifica o Edital 01/2020 do Processo 

Seletivo dos Estagiários, no que tange aos seguintes itens:  

 

 ONDE SE LÊ: 

 

5.  DOS REQUISITOS EXIGIDOS 

 

5.1  Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Estagiários, candidatos 

que preencham os seguintes requisitos: 

 

a) idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio;  

b) estar matriculado e frequentando em nível técnico e superior em 

instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC e conveniada com a prefeitura no ato da convocação, 

estas relacionadas no Anexo; 

 

c) Não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) anos no 

mesmo nível de escolaridade; 

 

d) não estar cursando o último semestre do ensino, quando da 

convocação;  

 

e) Ter disponibilidade de horário (manhã e/ou tarde) para cumprir o 

estágio, com exceção às Secretarias Municipais de Saúde e de Esportes. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1 A inscrição deve ser efetuada através do site da prefeitura através do 

site: www.betim.mg.gov.br, entre o período de 06/10/2020 a 10/11/2020 das 
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09h00min às 16h30min, horário de Brasília. No ato da inscrição o candidato 

deverá preencher corretamente todos os dados e veracidade das informações. 

 

6.2  Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 

 

6.3  A homologação das inscrições será publicada no dia 05/12/2020, a 

partir das 09h 00 minutos , no site www.betim.mg.gov.br. 

 

7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1 O candidato aprovado quando for convocado deverá apresentar todos os 

documentos comprobatórios: Identidade, cpf, comprovante de endereço, foto 

3x4 e a declaração de matrícula da Instituição de Ensino. 

 

LEIA-SE: 

 

 

5.  DOS REQUISITOS EXIGIDOS 

 

5.1  Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Estagiários, candidatos 

que preencham os seguintes requisitos: 

 

a) idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio;  

b) estar matriculado e frequentando em nível técnico e superior em 

instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC e conveniada com a prefeitura no ato da convocação, 

algumas destas relacionadas no Anexo e outras poderão se inscrever. 

No ato da convocação devem estar com convênio fechado; 

 

c) Não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) anos no 

mesmo nível de escolaridade; 
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d) não estar cursando o último semestre do ensino, quando da 

convocação;  

 

e) Ter disponibilidade de horário (manhã e/ou tarde) para cumprir o 

estágio, com exceção às Secretarias Municipais de Saúde e de Esportes. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1 A inscrição deve ser efetuada através do site da prefeitura através do 

site: www.betim.mg.gov.br, entre o período de 06/10/2020 a 10/11/2020 das 

09h00min do dia 06/10 até às 16h30min do dia 10/11, horário de Brasília. No 

ato da inscrição o candidato deverá preencher corretamente todos os dados e 

veracidade das informações. 

 

6.2  Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 

 

6.3  A homologação das inscrições será publicada no dia 05/12/2020, a 

partir das 09h 00 minutos , no site www.betim.mg.gov.br. 

 

7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1 O candidato aprovado quando for convocado deverá apresentar todos os 

documentos comprobatórios: Identidade, cpf, comprovante de endereço, foto 

3x4 e a declaração de matrícula da Instituição de Ensino, mais os certificados 

que comprovem os critérios de avaliação do currículo. 

 

ONDE SE LÊ: 

CRONOGRAMA 

 Publicação da Retificação do Edital :05 de setembro de 2020 

 Inscrições :06 de outubro de 2020 a 03 de novembro de 2020 

 Homologação das inscrições: 05 de dezembro de 2020  

 Resultado preliminar da 1ª etapa: 05 de janeiro de 2021  
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 Recurso primeira etapa: 01 a 15 de fevereiro de 2020  

 Resultado final da primeira etapa: 09 de março de 2021 

 Entrevista: 18 de março de 2021 a 17 de abril de 2021 

 Resultado preliminar da entrevista: 01 de maio de 2021  

 Recurso da Segunda etapa: 08 a 13 de maio de 2021  

 Resultado final da segunda etapa: 18 de maio de 2021  

 Convocações: 01 de agosto de 2021 

 

LEIA SE: 

 Publicação da Retificação do Edital :05 de setembro de 2020 

 Inscrições :06 de outubro de 2020 a 10 de novembro de 2020 

 Homologação das inscrições: 05 de dezembro de 2020  

 Resultado preliminar da 1ª etapa: 05 de janeiro de 2021  

 Recurso primeira etapa: 01 a 15 de fevereiro de 2020  

 Resultado final da primeira etapa: 09 de março de 2021 

 Entrevista: 18 de março de 2021 a 17 de abril de 2021 

 Resultado preliminar da entrevista: 01 de maio de 2021  

 Recurso da Segunda etapa: 08 a 13 de maio de 2021  

 Resultado final da segunda etapa: 18 de maio de 2021  

 Convocações: 01 de agosto de 2021 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO V – INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS COM A 
PREFEITURA 
 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: 
- Damásio até 31/12/2020 

- Faculdade Pitágoras até 31/12/2020 
- Nova Faculdade até 31/12/2020 

- Seisc/ISEIB/Sistema de Ensino Superior Cidade de Betim até 
31/12/2020 
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GRADUAÇÃO: 
- Asa Brumadinho até 31/12/2020 

- CEDAF até 31/12/2020 
- Cesumar/Unicesumar até 31/12/2020 
- UNIBH até 31/12/2020 

- UNINCOR até 31/12/2020 
- UNOPAR até 31/12/2020 
- FAEL/Sociedade Educacional da Lapa até 31/12/2020 

- GENOMA até 31/12/2020 
- UNA/Brasil Educação até 31/12/2020 

- PUC MINAS até 31/12/2020 
- Institutos Novos Horizontes/UNIHORIZONTES até 31/12/2020 
- UFMG até 31/12/2020 

- UFLA até 20/11/2019 
- DOM HELDER até 31/12/2021 - Estágio de Direito 

 
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
- COTEMIG até 31/12/2020 

- FACULDADE AAS ECOTEC até 31/12/2020 
 
 

LEIASE: 

 

ANEXO V – INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS COM A 
PREFEITURA 
 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: 

- Damásio até 31/12/2020 
- Faculdade Pitágoras até 31/12/2020 

- Nova Faculdade até 31/12/2020 
- Seisc/ISEIB/Sistema de Ensino Superior Cidade de Betim até 
31/12/2020 

 
GRADUAÇÃO: 
- Asa Brumadinho até 31/12/2020 

- CEDAF até 31/12/2020 
- Cesumar/Unicesumar até 31/12/2020 

- UNIBH até 31/12/2020 
- UNINCOR até 31/12/2020 
- UNOPAR até 31/12/2020 

- FAEL/Sociedade Educacional da Lapa até 31/12/2020 
- GENOMA até 31/12/2020 

- UNA/Brasil Educação até 31/12/2020 
- PUC MINAS até 31/12/2020 
- Institutos Novos Horizontes/UNIHORIZONTES até 31/12/2020 

- UFMG até 31/12/2020 
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- UFLA até 20/11/2019 

- DOM HELDER até 31/12/2021 - Estágio de Direito 
 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
- COTEMIG até 31/12/2020 
- FACULDADE AAS ECOTEC até 31/12/2020 
 
 
OUTRAS: (podem se inscrever) 

 

Welberth dos Santos 

Presidente da Comissão  

Seção de Recrutamento, Seleção e Estágio 

 

    Wesley de Melo Souza 

Superintendência de Recursos Humanos 

 

  Vinícius Dieguez Mesquita 

Secretaria Adjunta de Administração 

 
 
 

 


