
 

EDITAL Nº 01/2021: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE 

DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO 

PROCESSO INDENIZATÓRIO DOS ATINGIDOS PELO DESASTRE DO ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM DE FUNDÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO DOCE/MG 

 

CENTRO ALTERNATIVO DE FORMAÇÃO POPULAR ROSA FORTINI, Assessoria Técnica 

Independente, com sede na Av. Vicente Alves, N° 452, Prefeito Hélio Araújo, Muriaé/MG, CEP: 36.880-

160, inscrito no CNPJ sob o N° 08.650.741/0001-20, torna público edital de seleção e contratação de 

05 estagiários do Curso de Direito da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, a partir do 4º 

período, para atendimento e acompanhamento de processo indenizatório, no escritório da entidade, 

no município de Rio Doce/MG, voltado à população atingida pelo desastre do rompimento da barragem 

de Fundão (Samarco/Mariana), no âmbito do Projeto de Assessoria Técnica Independente, com 

custeio pela rubrica 4.2.5 (assessoria permanente). 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do estágio consiste na orientação, preenchimento de documentos e 

análise do Cadastro de cada atingido perante a Fundação Renova para fins de acesso à matriz 

indenizatória, instituída por meio de sentença prolatada em favor da Comissão de Atingidos de Rio 

Doce/MG, no âmbito do processo judicial (PJE Nº 1055212-69.2020.4.01.3800), sendo que tal 

atividade não configura vínculo empregatício. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O estágio será realizado no período de 01/03/2021 a 30/09/2021, podendo 

ser prorrogado por igual período, de modo que haverá a contratação, em favor do estagiário, de Seguro 

Contra Acidentes Pessoais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As atividades do estágio serão cumpridas de segunda a quinta-feira das 

08:00 às 16:30 hs, totalizando 7, 5 horas semanais. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O estagiário terá direito a uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 1.100,00 

(mil e cem reais), além do  auxílio alimentação, em conformidade com o Art. 12 e §§ da Lei N° 

11.788/08; 

 

CLÁUSULA QUINTA: As inscrições serão realizadas no período de 19 a 22 de fevereiro de 2021, pela 

via eletrônica, mediante e-mail a ser enviado para centrorosafortini@gmail.com, com o seguinte 

Assunto: “Inscrição Seleção Estágio Dinâmica Rio Doce/MG”, contendo o contato e currículo do 

candidato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Finalizado o prazo de inscrição, serão realizadas entrevistas virtuais com os 
candidatos e analisado o currículo no período de 23 a 25 de fevereiro de 2021, de modo que o resultado 
do processo seletivo será divulgado pelo site da Faculdade Dinâmica e no sítio eletrônico do Centro 
Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini. 
(https://www.centrorosafortini.com.br). 
 
 

Rio Doce/MG, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

ANTÔNIO MARIA FORTINI 

COORDENADOR GERAL CENTRO ROSA FORTINI 

https://www.centrorosafortini.com.br/

