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RESPONSÁVEIS

RECURSOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

BASE LEGAL

Decreto nº. 1.555, de 31/03/2011
Decreto nº. 295, de 28/03/2014
Decreto nº. 383, de 16/09/2014

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

DEFINIÇÕES

FICHA FUNCIONAL

CRÉDITO EM CONTA 

FORMULÁRIO DE ABERTURA DE CONTA 

GEAC Gerência de Admissão e Contratação.

PROCEDIMENTOS
O QUÊ COMO QUEM QUANDO

Gerente de Admissão e Contratação

Servidores da GEAC Durante o atendimento.

Servidores da GEAC Durante o atendimento.

OBJETIVO: Descrever o processo de admissão de estagiários.

Ø Secretário Municipal da Administração 
Ø Gerente de Admissão e Contratação 
Ø Assistente Administrativo da Gerência.  

Ø Lista de documentos necessários para admissão de estagiário. 
Ø Computadores para confecção dos termos de compromisso de estágio. 
Ø Declarações a serem preenchidas, tais como ficha funcional e abertura de conta. 
Ø Ficha de controle das fases do processo de contratação do estágio. 
Ø Acesso à internet para consulta e validação das declarações de matrícula junto às Instituições de Ensino. 
Ø Espaço amplo e equipado para atender a grande demanda durante o período de renovação dos contratos.

Formulário de admissão que solicitando informações básicas do servidor (estagiário), tais 
como dados pessoais e de contatos. Será utilizado para cadastro de dados no Sistema de 
Gestão de Pessoas. 

Formulário onde serão informados dados referentes a agência e conta bancária que o 
servidor possua no banco credenciado pela Prefeitura, afim de recebimento de valores 
devidos. 

Documento preenchido pelo servidor que não possua conta bancária no banco credenciado 
pela Prefeitura. Posteriormente esse documento é encaminhado ao banco, que deve 
proceder com a abertura de conta salário. 

Recebendo da Diretoria de 
Valorização Funcional do Servidor 

(DIVAFS) as Guias de 
Encaminhamento de Estágio, 
autorizando a contratação do 

candidato selecionado.

De acordo com a necessidade do 
setor.

Realizando o atendimento do 
estagiário, recolhendo documentos 

necessários.

  Conferido e orientando o 
estagiário sobre a documentação 

necessária.

Receber guia de encaminhamento
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Servidores da GEAC Durante o atendimento.

Servidores da GEAC

Servidores da GEAC

Servidores da GEAC Durante o atendimento.

Servidores da GEAC Durante o atendimento.

Servidores da GEAC Durante o atendimento.

Servidores da GEAC

Confeccionando o Termo de 
Compromisso de Estágio em 3 vias, 

 anexando a documentação 
pessoal, as formulários preenchidos 

e a  respectiva Guia de 
Encaminhamento.

Enviando os Termos de 
Compromisso ao gabinete do 

Secretário Municipal de 
Administração ou à Diretora Geral 
do Departamento de Gestão de 

Pessoas.

Após confecção do Termo de 
Compromisso.

Recebendo o candidato após o 
prazo de 3 dias úteis e entregando 

as 3 vias do Termo de 
Compromisso, devidamente 

assinadas, para que o candidato 
recolha a assinatura do 

coordenador na Instituição de 
Ensino.

Após assinatura do Secretário 
Municipal de Administração ou da 

Diretora Geral do Departamento de 
Gestão de Pessoas.

Atendendo o estagiário que retorna 
ao DEGP com o Termo de 

Compromisso de Estágio e o Plano 
de Atividades assinados pela 

instituição de ensino, recolhendo 
uma via de cada um.

Digitando 2 vias da Guia de Entrada 
em Serviço, entregando 1 via ao 

estagiário e orientando-o a entregá-
la para a chefia imediata e se 

apresentar para inicio das 
atividades de estágio.

Recebendo Guia de Entrada em 
Serviço, conferindo assinatura, 
carimbo e o início de exercício, 
anexando a documentação do 

estagiário.

Anexando à documentação do 
estagiário a Guia de Entrada. 

Iniciando o sistema Horus, 
realizando o cadastro dos dados do 
servidor em conformidade com os 

documentos entregues pelo 
mesmo.

Imediatamente após recebimento da 
Guia de Entrada em Serviço.

Confeccionar Termo de 
Compromisso de Estágio

Enviar os Termos de Compromisso 
para assinatura do Secretário de 
Administração ou à Diretora do 

Departamento de Gestão de 
Pessoas

Entregar Termos de Compromisso 
para o candidato, coletar 

assinatura da instituição de Ensino

Receber Termo de Compromisso e 
Plano de Atividade Assinado pela 

Instituição de Ensino

Emitir Guia de Entrada em Serviço

Receber Guia de Entrada em 
Serviço assinada pelo setor 

responsável

Incluir estagiário no sistema.
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Após a inclusão.

Separando o formulário de abertura 
de conta preenchido pelo estagiário, 
protocolando e enviando ao banco 
credenciado para abertura da conta 

bancária.

Servidor da GEAC, Gerente de 
Admissão e Contratação, Diretora 
de Administração e Remuneração 

de Pessoal

Abrir conta no banco credenciado 
para créditode salário.
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Servidores da GEAC

Servidores da GEAC Após cadastro no sistema. 

CUIDADOS

Cadastrando a conta bancária no 
sistema, conforme dados bancários 

informados pelo banco (novas 
contas) ou informados pelo 
estagiário (contas antigas).

Após informação do servidor ou do 
banco credenciado.

Protocolando a documentação 
fornecida juntamente com a Guia de 
Entrada e Termo de Compromisso, 

encaminhando para o arquivo 
interno do setor até o fim da 

vigência e posteriormente enviando 
ao arquivo da prefeitura, para 
guarda do dossiê funcional do 

servidor.

Ø Conferir a Guia de Encaminhamento de Estágio emitida pela Diretoria de Valorização Funcional do Servidor.
Ø Conferir se a contratação do estagiário está em consonância com a cota de vagas autorizadas para cada Secretaria.
Ø Conferir  e validar as declarações de matrícula, confirmando o semestre letivo correspondente, bem como a frequência escolar do acadêmico.

Finalizar processo

Cadastrar conta bancária
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