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Rosana Aparecida Gomes

De: Rosana Aparecida Gomes em nome de Pregão

Enviado em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 15:45

Para: Bira Deodato

Cc: Pregão; Núcleo de Compras e Contratos

Assunto: RES: Esclarecimento PE 10/2021 - Agenciamento de Estágios

ControleControle: Destinatário Entrega

Bira Deodato

Pregão Entregue: 15/07/2021 15:45

Núcleo de Compras e Contratos Entregue: 15/07/2021 15:45

Senhor Fornecedor, 

 

 

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento, informamos, conforme análise da área demandante o seguinte: 

O Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico no. 10/2021, Processo de Compra no. 

2071022 000010/2021, tem por objeto a contratação de empresa especializada em viabilizar programa de estágio 

ofertado pela FAPEMIG, para estudantes de ensino superior, conforme especificações e quantidades nele 

estabelecidas. 

Dentre estas especificações, esta Fundação pretende a contratação de 20 estagiários, com carga horária semanal de 

30 horas, para nível superior. 

Assim sendo, caberá ao Contratante observar a legislação vigente, sobretudo a Lei 11.788/2008, bem como as 

obrigações listadas no referido Termo de Referência, anexo I do Edital, especificamente quanto ao item 16.1 -

Obrigações da Contratada. 

Quanto aos estagiários ativos no momento, informamos que não temos nenhuma instituição contratada. 

 

Atenciosamente, 

 
_________________________________ 

 

 

 

Rosana Aparecida Gomes 
Pregão 
____________________________________________ 

  fapemig.br 

  Avenida José Candido da Silveira, nº 1500, Horto Florestal 
 

 

 

De: Bira Deodato <biradeodato@hotmail.com>  

Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 10:26 

Para: Pregão <pregao@fapemig.br> 

Assunto: Esclarecimento PE 10/2021 - Agenciamento de Estágios 

 

Prezado Pregoeiro, 



2

 

Favor detalhar a forma do Processo Seletivo. Sugerimos o Coeficiente de Rendimento Escolar. Este 

coeficiente reflete uma análise horizontal considerando um universo de tempo maior, por que 

calcula a média durante todo o tempo de curso já percorrido pelos candidatos até o momento do 

estágio. O resultado onde já temos aplicada esta forma tem sido muito mais próximo da realidade 

de cada candidato aprovado do que nos casos de aplicação de provas. Estas refletem apenas um 

dia de desempenho, o que eventualmente pode contaminar o resultado. 

 

Quantos estagiários ativos tem no momento e suas respectivas instituições de ensino? 

 

Atenciosamente, 

 

 
 


