
Este é seu canal de comunicação com o Setor de Recrutamento e Seleção/SEGELM da 

Prefeitura Municipal de Natal. Este setor responsabiliza-se por selecionar estudantes, de acordo 

com os critérios técnicos exigidos para preencher as vagas de estágio existentes na Prefeitura 

do Natal. No site do IEL você poderá fazer o cadastramento, colocando os seus dados pessoais 

e estudantis e poderá acompanhar o andamento do seu processo de seleção, através de login e 

senha que serão enviados, logo que for efetivado o cadastro. Acesse sempre o site do IEL, para 

que possa se atualizar quanto ás oportunidades de estágio. Realize seu cadastro e Boa sorte! 

 

1. Requisitos necessários à seleção?  
 

Alunos matriculados e freqüentando regularmente curso de educação superior, estando cursando 

a partir de 40% da grade curricular concluído ou de ensino médio regular ou de ensino médio 

técnico, estando cursando, nestes últimos casos, a partir do 2º ano.  

 

2. Qual a remuneração?  

ESTÁGIO 04 HORAS(20 HORAS SEMANAIS) 
Ensino médio: R$ 350,00 + 50,00 (cinqüenta reais de auxilio transporte)= R$ 400,00 

Ensino superior: R$ 380,00 + 50,00(cinqüenta reais de auxilio transporte)= R$ 430,00 

 

ESTÁGIO 06 HORAS(30 HORAS SEMANAIS) 

Ensino médio: R$ 525,00 + 50,00 (cinqüenta reais de auxilio transporte)= R$ 575,00 

Ensino superior: R$ 570,00 + 50,00(cinqüenta reais de auxilio transporte)= R$ 620,00 

OBS. O Decreto 10.189 de 30 de janeiro de 2014 estabelece todas as diretrizes do estágio na 

Prefeitura Municipal de Natal. (anexo I)  

 

3. Como se candidatar?  
 

Para se candidatar o aluno, candidato ao estágio,terá que se cadastrar no Sistema de estágio do 

IEL(Instituto Euvaldo Lodi- IEL) no Site: 

www.rn.iel.org.br  

 

4. Como saber se foi selecionado?  
 

O IEL entrará em contato com o aluno selecionado.  

 

 

CARO ESTAGIÁRIO:  
 

Este é mais um canal de comunicação entre você e o Setor de Recrutamento e Seleção  da 

SEGELM, acesse com freqüência para manter-se atualizado quanto ás informações que são 

cruciais para o processo de seleção. Para maiores esclarecimentos de dúvidas, envie e-mail para  

www.rn.iel.org.br  

 

 

http://www.rn.iel.org.br/

