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COMUNICADO 
 

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, COMUNICA  aos aprovados e Convocados que a carga horária do  Estágio  é 
de acordo com as Leis Municipal n.º 938/2008 e 1.246/17 e a Lei Federal nº. 11.788/2008. A seguir: 
 

  
Lei nº. 938 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Dispõe sobre a nova regulamentação para estágio obrigatório e não obrigatório, observada as disposições da Lei 
Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.  
 

DA CARGA HORÁRIA 
 

Artigo 4º - A Jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estagiário será de 06 (seis) 
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
 

DA BOLSA ESTÁGIO 
 

Artigo 5º - Será concedida ao estagiário, a título de Bolsa Estágio, uma ajuda de custo no importe 
de um salário mínimo mensal (alterada pela Lei 1246/2017).   

 
Artigo 5º - Será concedida ao estagiário, a título de Bolsa Estágio, uma ajuda de custo no 

importe de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos). 
 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 
428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n

o
5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e a Lei 

n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis n

os
 6.494, 

de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 
parágrafo único do art. 82 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, e o art. 6
o
 da Medida Provisória  n

o
 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 
concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com 
as atividades escolares e não ultrapassar:  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

29 de agosto de 2017. 

Eliana dos Santos Dias 

Prefeita Municipal 
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