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RESOLUÇÃO nº 01/13 
 

Altera a Resolução nº 15/09 para distinguir a remuneração de estágio no caso de 

estudantes da educação profissional de nível técnico. 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS, Presidente da Associação dos Municípios 

do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto Social; e 

Considerando-se que a regulamentação de que trata a Resolução nº 15/09 ao 

disciplinar o programa de concessão de estágio a estudantes no âmbito desta Associação, 

manteve no mesmo patamar remuneratório os estágios realizados por estudantes do ensino 

médio regular com aqueles realizados por estudantes da educação profissional de nível 

técnico, quando o desempenho nas atividades desenvolvidas tende a apresentar diferenças 

consideráveis; 

Considerando-se a aprovação da proposta na Assembléia Geral da AMMVI 

realizada nesta data; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica distinguido o indicador de remuneração da bolsa-estágio 

para os estudantes da educação profissional de nível técnico, anteriormente 

equivalente aquela concedida aos estudantes do ensino médio regular, com a 

inclusão de mais um inciso no “caput” do artigo 3º da Resolução nº 15/09, de 

07/04/2009, e alteração da redação dos mesmos, na forma que segue: 
 

“Art. 3º - ................ 

 

I – R$ 373,65 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) 

mensais, no caso de estudantes do ensino médio regular, para jornada de 04 (quatro) horas 

diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

 

II – R$ 425,73 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) 

mensais, no caso de estudantes da educação profissional de nível técnico, para jornada de 

04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 
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III – R$ 477,80 (quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) mensais, no 

caso de estudantes do ensino superior, para jornada de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 

horas semanais. 

 

IV – R$ 716,70 (setecentos e dezesseis reais e setenta centavos) mensais, no caso 

de estudantes do ensino superior, para jornada de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais. 

 

§ 1º - ..................” 

 

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau, SC, em 23 de Janeiro de 2013; 43º Ano de Fundação. 

 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS 

Presidente da AMMVI 


