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RESOLUÇÃO nº 10/15 
 

Estabelece, ad referendum da Assembleia Geral, novo valor para a bolsa-estágio 

de que trata o art. 3º, caput, da Resolução nº 15/09. 
 

 

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;  

Considerando-se que o atual valor aplicado para remunerar a bolsa-estágio no 

âmbito do Programa de Concessão de Estágio Não-Obrigatório na AMMVI está em 

desconformidade com os valores de mercado, havendo baixo interesse em inscrição para 

Processo Seletivo em andamento; 

Considerando-se a necessidade de correção urgente de tais valores para aplicação 

ao Processo Seletivo em andamento; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Estabelecer, ad referendum da Assembleia Geral, o novo 

valor para a bolsa-estágio de que trata o art. 3º, caput, da Resolução nº 15/09, 

como segue: 
 

I – R$ 563,07 (quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos) 

mensais, no caso de estudantes do ensino médio regular, para jornada de 04 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 
 

II – R$ 627,60 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) 

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

para jornada de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 
 

III – R$ 692,14 (seiscentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) 

mensais, no caso de estudantes do ensino superior, para jornada de 04 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 
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IV – R$ 988,22 (novecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois 

centavos) mensais, no caso de estudantes do ensino superior, para jornada 

de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

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

 

Blumenau, SC, em 29 de Junho de 2015; 45º Ano de Fundação. 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO WEISS 
Presidente da AMMVI 


