
Edital para contratação de estagiário para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais 

 
A Presidente do CRCMG, em conformidade com o que disciplinam a Lei n.º 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, e Instrução Norma va n.º 213, de 17 de dezembro de 2019, torna pública a 
inscrição para a seleção de 1 (um) estagiário regularmente matriculado em Curso Superior de 
Letras, para estágio não obrigatório extracurricular remunerado, conforme as disposições a 
seguir: 
 
Obje vo do estágio: 
O estágio, desenvolvido no âmbito do CRCMG, tem por obje vo proporcionar aos estudantes, 
regularmente matriculados nas ins tuições de Ensino Superior, oportunidade de realização de 
estágio não obrigatório extracurricular remunerado, observada a disponibilidade orçamentária 
para a concessão de bolsas, visando o aprendizado e a complementação da formação acadêmica.  
 
Vinculação: Assessoria de Controle e Qualidade do CRCMG. 
 
Atribuições: 

 Revisar textos diversos, levando em consideração o gênero e o nível de linguagem 
exigidos.  

 Redigir textos diversos, adequados ao gênero e ao nível de linguagem indicados.  

 
Pré-requisitos: 
 
Cursando graduação em Letras, a par r do 4º período (Licenciatura ou Bacharelado, em Língua 
Portuguesa).    

Remuneração: 
1. Bolsa mensal de R$ 1.126,00 (um mil cento e vinte e seis reais). 
2. Vale-transporte mensal de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove). 
3. Vale-refeição por dia ú l de R$25,00 (vinte e cinco reais).  
 
Jornada de a vidades do estágio: 6h diárias, dentro do horário de expediente do CRCMG, 
totalizando 30h semanais.  
 
Período de contrato: O período de vigência do estágio será de 12 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme interesse da gestão. 
 
Critérios de seleção:  
 
1ª fase: Análise de currículo.  

2ª fase: Prova escrita de revisão de textos e de redação.  

3ª fase: Entrevista. 

Conteúdo programá co da prova escrita:   

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramá ca Portuguesa. 37 ed. Nova Fronteira: São Paulo, 2009.   

Brasil. Manual de redação da Presidência da República. 3. ed. Brasília: Presidência da República, 
2018.  



Conselho Federal de Contabilidade. Manual de redação e elaboração de atos norma vos do 
Sistema CFC/CRCs. Brasília: CFC, 2022. Disponível em h ps://cfc.org.br/wp-
content/uploads/2022/06/Manual-de-Redacao_2022.pdf  

 

Processo sele vo: 
1. As inscrições serão realizadas com o envio do currículo para o e-mail 

ascoq@crcmg.org.br, do dia 17 de fevereiro a 2 de março de 2023 (quinta-feira). 
  

2. A prova escrita será realizada na sede do CRCMG, situada na Rua Cláudio Manoel, n.º 
639, bairro Savassi, no dia 3 de março de 2023 (sexta-feira), às 14 horas. 
 

3. Para aqueles selecionados nas fases anteriores, que serão contatados via e-mail, as 
entrevistas serão realizadas no dia 7 de março (terça-feira), na sede do CRCMG, às 9 
horas. 
 
Observação: o não comparecimento do candidato na entrevista agendada o excluirá do 
processo sele vo. 
 

Observações gerais: o candidato selecionado deverá abrir conta bancária para recebimento da 
bolsa, além de outras formalidades que serão informadas quando da contratação. 


