Regulamento do Processo de Seleção de Estagiários
da CVM - Comissão de Valores Mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários divulga o regulamento pelo qual faz em parceria
com o Agente de Integração Webestágios para realizar o processo seletivo visando
constituir uma lista de espera de candidatos às vagas para estágio nas dependências
desta Autarquia.
1 - OBJETIVO:
Estabelecer como se dará o processo seletivo de estagiários.
2 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Lei nº 11.788, de 25/11/2008;
Orientação Normativa nº 4, de 4 de julho de 2014 – Segep/MP.
3 - FASES DO PROCESSO:
3.1. Inscrição
Rio de Janeiro
Deverá ser feita diretamente pelo site e pelo email da empresa Webestágios.
Empresa: Webestágios
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 309 - Salas 2203 a 2206 – 22º andar – Centro Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20040-010
Contato: (21) 2263-4474
Página na web: http://www.webestagios.com.br/#/Home
Email: selecaorj@webestagios.com.br

São Paulo
Deverá ser feita diretamente pelo site e pelo email da empresa Webestágios.
Empresa: Webestágios
Endereço: Rua Padre João Manuel, 165 – Jd. Paulista – São Paulo/SP - CEP: 01411-001
Contato: (11) 3065-8800
Página na web: http://www.webestagios.com.br/#/Home
3.2. Prova
A prova escrita será realizada nas dependências da empresa Webestágios.

a. A prova para vagas de nível superior constará de questões de Matemática /
Português / Estrutura da CVM/ Mercado de Valores Mobiliários / Legislação
de Estágio / Línguas Estrangeiras e redação.
b. O exame para vagas de nível médio constará apenas de uma redação.

3.3 Entrevista
A fase final do processo seletivo consiste em entrevista com os candidatos aprovados,
sob responsabilidade do titular do componente organizacional no qual o estagiário
selecionado desempenhará suas funções, a quem também cabe a decisão final quanto à
escolha do estagiário a ser contratado para a vaga.

4 – CHAMADA DOS CANDIDATOS:
Não é garantida em hipótese alguma a vaga para qualquer candidato. A prova escrita é
apenas uma das fases do processo de seleção de estagiários e visa preparar uma lista de
espera de onde serão convocados candidatos aprovados para a fase final de entrevista.
Para aprovação na prova escrita o candidato deve obter uma quantidade de acerto de
questões maior do que 50% e conceito pelo menos regular na redação.
Os candidatos deverão manter seus dados cadastrais atualizados para permitir a
chamada, que poderá ser feita por telefone ou correio eletrônico. Em caso de
modificações nesses dados as mesmas deverão ser encaminhadas à:
• Candidatos do Rio de Janeiro: Webestágios, Avenida Presidente Vargas, 309 - Salas
2203 a 2206 – 22º andar – Centro - Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20040-010. Email:
selecaorj@webestagios.com.br
• Candidatos de São Paulo: Webestágios. Rua Padre João Manuel, 165 – Jd. Paulista –
São Paulo/SP - CEP: 01411-001 Contato: (11) 3065-8800.

5 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E VALIDADE DA LISTA DE ESPERA:
Não haverá divulgação formal de resultados, visto que todos os aprovados serão
incorporados ao Cadastro de Reserva. A inclusão no Cadastro de Reserva permanecerá
válida até que o estudante tenha concluído seus estudos, seja selecionado para estagiar
ou solicite sua exclusão do mesmo.

6 - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
São habilitados os candidatos que frequentam curso de educação superior, de ensino
médio (formação geral), de educação profissional de ensino médio ou de educação
especial.
Para saber para quais cursos superiores há demanda de vaga de estágio na CVM, entrar
em contato com o agente de integração, Webestágios, nos contatos anteriormente
citados.
Obs.: Em nenhuma hipótese serão cobradas taxas de qualquer espécie.
7 – CONDIÇÕES DE ESTÁGIO
A bolsa de estágio para jornada de 20 horas semanais é de R$ 364,00 (trezentos e
sessenta e quatro reais) para os estagiários de nível superior e de R$ 203,00 (duzentos e
três reais) para os de nível intermediário.
Já para jornada de 30 horas semanais, a bolsa é de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)
para nível superior e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) para nível intermediário.
Na forma da legislação pertinente, a CVM somente oferece aos seus estagiários o
auxílio-transporte, no valor de R$ 6,00 por dia útil efetivamente estagiado.
O estágio será mantido enquanto o estagiário estiver matriculado e com frequência
efetiva em sua escola ou universidade. O estagiário estará obrigado a apresentar
semestralmente à Webestágios declaração da instituição de ensino comprovando sua
condição de estudante regularmente matriculado.
O Termo de Compromisso de Estágio terá duração mínima de 1 (um) semestre e
máxima de 4 (quatro) semestres.
8 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO:
• Declaração original para estágio, atualizada (menos de 30 dias) da Instituição de
Ensino comprovando que o estudante está regularmente inscrito e frequentando o curso;
• Documentos pessoais (RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de
quitação das obrigações militares para sexo masculino, foto 3x4, título de eleitor com
comprovante de quitação das obrigações eleitorais para candidatos com 18 anos ou
mais; dados bancários).

9 – OBSERVAÇÕES
- Por força de lei o estágio não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza.
- A CVM utiliza os serviços da empresa Webestágios como Agente de Integração.

