
MUNiCípIO DE CASCAVEL
DECRETO N.o 10.679/2012, DE 09 DE AGOSTO DE 2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, as
disposições previstas nos artigos 197 e 198 da Lei Municipal n.o 2.215, de 28/06/1991 e,
ainda, os artigos 10, 11 e 12 da Lei Federal n.o8.429, de 02/07/1992.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar requisitos para a concessão de estágio a
estudantes das instituições públicas ou privadas de educação, no âmbito da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cascavel-Pr.
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as práticas administrativas para a concessão de
estágios ao que dispõe a Lei Federal n.o 11.788, de 25/09/2008, a qual define regras para
estágio de estudantes,

RESOLVE
Art. 1°. Instituir o Programa de Estágio Remunerado e Não-Remunerado no

âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cascavel-Pr.
Art. 2°. Os critérios de recrutamento, seleção e acompanhamento de

estudantes no Prügrama de Estágio, passam a vigorar conforme normas estabelecidas neste
Decreto, com observância ao que dispõe a Lei Federal n.O11.788, de 25/09/2008.

Capítulo I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 3°. O Programa de Estágio tem por objetivo proporcionar a
complementação educacional, aprendizagem profissional, social e cultural no ambiente
organizacional, por meio de atividades práticas a serem realizadas nas unidades do Município
que tenham áreas afins com a formação do estudante.

Parágrafo único. O Estágio previsto neste programa não gera vínculo
empregatício de nenhuma natureza entre o estudante e o Município.

Art. 4°. Integra o Programa de Estágio, os estudantes regularmente
matriculados e com freqüência regular em cursos oferecidos por instituições públicas ou
privadas de ensino superior, de pós-graduação, de educação profissional, de ensino médio, de
nível técnico/pós-médio ou tecnológico credenciadas pelo órgão competente e conveniadas
com o Município.

Parágrafo único. Poderão ingressar no Programa de Estágio, os estudantes
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou
reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação
aplicável.

Capítulo"
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 5°. Para os e:feitosdeste Decreto, considera-se:
I - Município - Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município

11 - Instituição de Ensino - instituições de educação superior, de pós-
graduação, de educação profissional, de ensino médio, de nível técnico/pós-médio ou
tecnológico credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com o Município;

111 - Estágio - ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam
freqüentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de pós-graduação, de
educação profissional, de ensino médio, de nível técnico/pós-médio ou tecnológico
credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com o Município;

IV - Estagiário - é o estudante matriculado e que esteja freqüentando curso
vinculado ao ensino público ou particular nos níveis de ensino superior, de pós-graduação, de
educação profissional, de ensino médio, de nível técnico/pós-médio ou tecnológico
credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com o. Município e q~:.:.olve
atividades relacionadas à sua área de formação profissional jU~O MuniCíPiO"; ~ ~-



Capítulo 11I
DAS MODALIDADES DE ESTÁGIO

Art. 6°. O estágio se divide nas seguintes modalidades:
1- Obrigatório - aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma;
11- Não-obrigatóriio - aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida

à carga horária regular e obrigatória.
Parágrafo único. Será devida bolsa-auxílio apenas para os estágios de que

trata o inciso " do artigo 6° deste Decreto.
Capítulo IV

DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Seção I

Das Condições de Convênio
Art. 7°. Será firmado convênio com as Instituições de Ensino que

demonstrarem interesse em participar do Programa de Estágio do Município, sendo que para
sua efetivação, deverá ser analisada a existência e disponibilidade de área de estágio afim com
as áreas de formação da instituição.

Art. 8°. A soliciltação de convênio deverá ser encaminhada por meio de
ofício com as informações abaixo, acompanhado de cópia dos respectivos documentos quando
couber, conforme segue:

I - Cópia da inscri:ção no CNPJ;
II - Cópia do Estatuto, atualizado e ata de nomeação da atual Diretoria;
III - Cursos que serão abrangidos pelo convênio, com a respectiva duração e

carga horária de estágio curricular a ser cumprida;
IV - Razão social da Instituição de Ensino;
V - Endereço da sede;
VI - Nome e cargo do representante da Instituição de Ensino;
VII - Prova de regularidade com a Seguridade Social, por meio da

apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS;
VIII - Prova de regularidade com a Receita Federal relativa à Certidão Conjunta

Negativa de Débitos Relativos;
IX - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
X - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada

mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos mobiliários e imobiliários;
XI - Cópia da portaria de autorização do curso, emitido pelo órgão

XII - Plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente e
assinado pelo representante legal da Instituição de Ensino.

§1°. A solicitação e respectivas documentações referidas no caput deste
artigo serão encaminhadas para análise do Departamento de Recursos Humanos do Município
e posterior deliberação do Secretário Municipal de Administração.

§2°. O Termo de Convênio, elaborado de acordo com este regulamento será
veiculado por ato próprio do Município e assinado pelo Cllefe do Poder Executivo, pelo
Secretário Municipal de Administração e pelo representante legal da Instituição de Ensino
proponente.

§3°. Deverá a Illstituição de Ensino conveniada manter as suas condições
de habilitação durante a vigência do convênio.

§4°. Os convên~os terão vigor de no máximo 60 (sessenta) meses, sendo
permitida a prorrogação por igual período, havendo interesse recíproco das partes, mediante
termo aditivo.

§so. O.s extratos resumidos dos convênios deverão ser PU91~. ossnnoo~Órgão
Oficial do Município. ~ [~ ..



§GO. o convênio poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes ou,
unilateralmente, desde que precedida de comunicação formal, em prazo nunca inferior a 30
(trinta) dias.

Art. 9°. A iniciativa de solicitar área de estágio para os estudantes junto ao
Município é da Instituição de Ensino conveniada, devendo ser considerado a antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do início do período letivo, observando os seguintes critérios:

I - Matrícula e frequência regular do estudante;
III- Celebração de termo de compromisso entre o estudante ou seu

representante legal, pelos representantes legais do Município e da Instituição de Ensino,
vedada a atuação de agentes de integração como representante de qualquer das partes;

II~- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no termo de compromisso.

§1°. O quantitativo de vagas, segundo as especialidades e sua distribuição
pelas unidades do Município será estabelecida pelas áreas de gestão de pessoas das
Secretarias afins.

§2°. A solicitação de estágio obrigatório para os estudantes indicados pela
Instituição de Ensino Iimitar-se-á à capacidade instalada e estabelecida pelo Município
conforme disponibilidade de cada unidade.

Art. 10. Os estagiários referidos neste capítulo exercerão atividades não
remuneradas, não havendo vínculo empregatício com o Município de Cascavel.

Art. 11. Fica delegada aos Secretários Municipais e seus equivalentes, nas
Autarquiase Fundação Pública, a competência para assinatura dos Termos de Compromisso
referidos neste Decreto.

Art. 12. Compete à Instituição de Ensino conveniada a responsabilidade
pela contratação do seguro contra acidentes pessoais, a favor do estagiário, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, devendo ficar devidamente comprovado no ato de
assinatura do termo de compromisso.

Art. 13. Para efetivação do estágio faz-se necessário a formalização de
Termo de Compromisso de Estágio, a ser firmado entre o Município, representado pela
Secretaria afim, o estudante e com a Instituição de Ensino.

§1°. O Termo de Compromisso de Estágio disciplinará a carga horária, o
prazo de vigência e possibilidade de prorrogação, as atribuições, os direitos e deveres do
estagiário, bem como as condições para desligamento de estágio e as penalidades que estarão
sujeitas as partes envolvidas.

§2°. O Termo de Compromisso de Estágio deverá mencionar
necessariamente o convênio firmado entre o Município e a Instituição de Ensino a qual o aluno
está vinculado.

§3°. O Termo de Compromisso de Estágio deverá ser assinado pelo
Secretário da pasta que será realizado o estágio, pelo representante legal da Instituição de
Ensino e pelo estudante, tendo vigência durante o tempo previsto para a realização do estágio.

§4°. O termo de Compromisso de Estágio será firmado em 3 (três) vias de
igual teor e forma, cabendo uma via original à Secretaria do Município, à Instituição de Ensino
e ao estagiário.

Art. 14. Cabe à instituição de Ensino conveniada, providenciar e
disponibilizar aos seus estagiários todos os materiais de insumo necessários para a realização
dos respectivos estágios.

.Art. 15. Os estagiários serão acompanhados por professor orientador,
especialmente designado para esse fim pela Instituição de Ensino, o qual se responsabilizará
pela verificação da atuação dos estudantes em área compatível com a sua formação,
competindo-lhe, além da orientação dos estagiários, conhecer a legislação e a$iistemática de
estágiosdo MunidPio'.I~ _

Da ;o~~~~~rtida~, V r"



Art. 16. A Instituição de Ensino conveniada concederá, anualmente, como
contrapartida pela disponibilização de área de estágio nas unidades do Município, bolsas de
estudos ou descontos nas mensalidades, de no mínimo 30% (trinta), em cursos afins às áreas
do serviço público, a ser oferecidos aos servidores públicos municipais conforme
regulamentação específica.

Parágrafo único. Na impossibmdade de cumprimento do previsto no caput
do artigo 16, a Ilnstituição de Ensino poderá, alternativamente, disponibilizar estrutura física
como salas de aula, de reunião e auditórios, os quais serão destinados ao Programa de
Capacitação do Servidor Público Municipal, veiculado à Escola de Gestão Pública do Município
de Cascavel.

Art. 17. A utilização de estrutura física como salas de aula, de reuniões e
auditórios, será vinculada à disponibilidade das mesmas, dependendo, ainda, de prévio
agendamento.

Parágrafo único. A utilização de espaços pelo Município será solicitada
mediante comunicação escrita, com pelo menos, sete dias de antecedência.

Capítulo V
DO ESTÁGIO REMUNERADO

Seção I
Dos Agentes Responsáveis

Art. 18. O Município recorrerá a serviços de agentes de integração públicos
ou privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser
observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as
normas gerais de licitação.

Art. 19. São responsáveis pela seleção e acompanhamento dos estágios:
I - O Setor de Folha de Pagamento, do Departamento de Recursos

Humanos, na qualidade de coordenação geral dos estágios no âmbito do Município;
II - O Agente de Integração contratado;
III - Os supervisores de estágiO, agentes indicados pelo Município para

supervisionar os estagiários no âmbito das unidades administrativas do Município.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se agente de integração

a entidade pública ou privada, sem fins lucraHvos, que propicie a execução do estágio,
prestando assessoramento técnico e administrativo.

Art. 20. A duração do estágio não poderá exceder a 02 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário com deficiência.

Parágrafo único. Considera-se estagiário com deficiência o estudante que
se enquadra nas definições do Decreto Federal n.o 3.298, de 20/12/1999, devendo a deficiência
ser comprovada mediante apresentação de atestado médico que conste o CID, a espécie, o
nível ou grau da deficiência.

Seção lil
Da disponibilidade de vagas de estágio e solicitação de estagiários

Art. 21. As Secretarias Municipais, por meio de suas unidades de gestão de
pessoas, mediante demanda comprovada e justificada, encaminharão solicitação para
preenchimento de vaga de estágio ao Departamento de Recursos Humanos, com as seguintes
informações:

I - Curso que o estagiário deverá estar freqüentando;
li - As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário;II~::::~::::eor::~::::~::s::~::o, constandosua formalr# :90

V - Carga horária semanal; ~
VI - Justificativa; e,
VII- Assinaturadotituiarda pasta.r



§1°. A Requisição de Estagiário - RE que trata o caput deste artigo será
analisada pelo Departamento de Recursos Humanos e submetida à autorização do Secretário
Municipal de Administração.

§2°. As oportunidlades de estágio autorizadas serão enviadas ao agente de
integração contratado, para que proceda o encaminhamento de estudantes candidatos à vaga
de estágio.

Seção 11I
Do processo de contratação

Art. 22. Os estudiantes candidatos a vaga de estágio serão entrevistados e
selecionados pelo responsável pela RE, conforme avaliação de perfil e de currículo, com vista
à atividade a ser desempenhada.

Art. 23. A idade Mínima para o estudante ingressar no Programa de Estágio
do Município é de 16 (dezesseis) anos.

Art. 24. O responsável pela RE comunicará ao agente de integração o nome
do estudante candidato a estágio escolhido no processo de seleção.

Art. 25. O estudante selecionado deverá apresentar-se ao Departamento de
Recursos Humanos do Município com os seguintes documentos:

I - Cópia da carteira de identidade - RG;
II - Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
III - Comprovante de residência atualizado.

Parágrafo Úinic,o. O estágio terá início somente após emissão do Termo de
Compromisso de Estágio e da Autorização para Início de Atividades - AIA, este último emitido
pelo Departamento de Recursos Humanos, devendo ser apresentado pelo estagiário ao
supervisor de estágio.

Seção IV
Da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte

Art. 26. Os estagiários contratados na modalidade de estágio remunerado
farão jus à bolsa-auxílio e a auxílio-transporte, conforme os valores definidos no anexo I e
parágrafo 30 deste Decreto.

§1°. O auxílio-transporte deverá ser solicitado por meio de formulário próprio,
Cadastro de Auxílio-Transporte - CAT, anexo 11 deste Decreto, devendo ser apresentado
juntamente com o comprovante de residência do estagiário.

§2°. O auxmo-transporte será concedido em pecúnia, em valores mensais
que correspondam ao custo das passagens do transporte coletivo urbano, destinada ao
deslocamento do estagiário de sua residência ao local de estágio e vice-versa.

§3°. Somente fará jus ao recebimento de auxílio-transporte, o estagiário que
residir a mais de 1.000 (mil) metros de distância do local de realização do estágio.

Art. 27. Será considerado, para efeito de cálculo do valor mensal da bolsa-
auxílio e do auxmo-transporte, o cumprimento da carga horária semanal e a freqüência mensal
do estagiário.

§1°. A bolsa-auxílio poderá variar de acordo com o número de dias úteis do
mês de competência, bem como, as entradas tardias e saídas antecipadas, o número de faltas
justificadas ou não, se houver, as quais serão descontadas.

§2°. O auxílio-transporte não será devido nos dias de recesso, feriados e nas
demais ausências justificadas ou não.

§3°. Os atestados médicos não serão considerados para fins de abono de
falta e sim como justificativa, devendo estes serem entregues no Departamento de Recursos
Humanos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§4°. Quando na ocorrência de prestação de serviços à Justiça Eleitoral,
mediante declaração expedida pelo respectivo órgão, o estagiário terá dispensa do ,estágio,
sem prejuízo da bolsa auxílio, pelo dobro dos dias trabalhados nas eleições, conforme previsto
no art. 98 da Lei Federal n.Co 9.504/97.

Art. 28. Para subsidiar o pagamento da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte,
a frequência do estagiário será registrada d~m, ente, mediante procedim,\e,nt~, de registro

/t\ tr%----



biométrico de freqüência, com anotações das ocorrências, se houver e deverá ser entregue à
unidade de gestão de pessoas da secretaria de lotação, e esta ao Departamento de Recursos
Humanos, observado os prazos estabelecidos para o envio.

Art. 29. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração
igualou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias remunerado, a ser
gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

§1°. O recesso remunerado será calculado pela média da bolsa-auxílio do
estagiário, percebidas nos últimos 12 (doze) meses.

§2°. Em caso de férias coletivas, quando concedido gozo antecipado de
recesso, o estagiário fará jus apenas ao gozo dos dias, sendo que o pagamento da
remuneração será efetuada após completar o período de 1 (ano) de estágio.

Art. 30. A fim de garantir o bom desempenho do estudante, caso a
Instituição de Ensino do estagiário adote avaliações de aprendizagem periódicas ou finais, nos
dias de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundc
estipulado no termo de compromisso.

Parágrafo único. Para fazer jus à redução de carga horária de estágio, c
estudante deverá apresentar, antecipadamente, ao seu superior imediato, declaração da
Instituição de Ensino, constando os dias e horários das avaliações, a qual deverá ser enviada
em anexo ao cartão ponto.

Seção V
Dos Deveres e Vedações impostas ao Estagiário

Art. 31. É dever do estagiário:
I - Providenciar os documentos citados no artigo 25;
II - Providenciara abertura de conta corrente para o recebimento da bolsa

auxílio e auxilio transporte, junto à instituição bancária indicada pelo Agente de Integração
entregando a este a cópia do documento comprobatório, ficando impedido de iniciar o estágic
sem a entrega do referido documento;

111 - Cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forerr
atribuídas, em conformidade com o Plano de Estágio;

IV - Aceitar a supervisão e a orientação técnico-administrativa do superviso

VI - Efetuar diariamente os registros de freqüência ou justificativa quand<
houver ausência;

VII - Comunicar imediatamente ao supervisor, quando for o caso, a desistêncié
do estágio ou quaisquer outras alterações relacionadas à atividade escolar;

VIII - Ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida;
IX - Apresentar-se ao local de realização das atividades de estágio con

vestimentas adequadas;
X - Ser assíduo e pontual;
XI - Exercer as atividades de estágio com zelo e dedicação;
XII - Manter confidencialidade quanto às informações e atividades referente

ao local onde atua, sendo vedada a utilização desses dados ou fatos em benefício de seu
interesses particulares ou de terceiros;

Xliii - Manter espírito de cooperação e solidariedade para com os colegas;
XIV - Zelar pela economia de materiais do MLlnicípio e pela conservação d

patrimônio público;
XV - Preencher termo de desligamento de estágio, quando da desistência d

sua continuidade.
Art. 32. É vedado ao estagiário:
I - Ausentar-se do local de estágio

autorização do supervisar; ~
durante o expe[dient.e, sem prév....i.

~

\
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II - Retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ressalvados aqueles
relacionados ao estágio, com prévia anuência do superviso r;

111- Utilizar a internet para atividades que não estejam diretamente ligadas à
atividade de estágio;

IV - Entreter-se, durante as horas de estágio, em leitura, conversas ou outras
atividades estranhas ao desenvolvimento deste;

V - Exercer atividades particulares no horário de estágio;
VI - Promover manifestação de apreço ou desapreço no local de estágio;
Viii - Não comparecer ao estágio sem justificativa.

Seção VI
Da Supervisão

Art. 33. Cada estagiário será acompanhado por um supervisor no local de
realização do estágio, o qual terá as seguintes competências:

II- Promover a integração do estagiário no ambiente em que se
desenvolverá o estágio;

II1- Promover o planejamento, a programação, bem como, o
acompanhamento do estágio;

III1- Distribuir tarefas ao estagiário, objetivando o pleno desenvolvimento das
habilidades que tenham relação com a sua área de formação e atendendo às atividades da
unidade de lotação;

IV - Orientar o estagiário sobre as atividades a serem desenvolvidas durante o
período de estágio, bem como sobre seus deveres e responsabilidades;

V - Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio;
VI - Informar à área de gestão de pessoas da secretaria de lotação, quanto à

desistência ou desligamento do estagiário, para que sejam tomadas as medidas necessárias
para registro e efetivação;

§1°, O supervisor será, preferencialmente, profissional da área de formação
do estagiário ou deverá, obrigatoriamente, desempenhar funções afetas à área de formação do
estudante, podendo supervisionar no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente.

§2°, É de competência da Secretaria de lotação do estagiário por meio de
seu superviso r de estágio a comunicação de desligamento deste, o qual deverá ser realizado
por meio do formulário de Comunicação de Desligamento de Estagiário - COE e encaminhado
ao Departamento de Recursos Humanos juntamente com o cartão-ponto e crachá do
estagiário.

§3°. Toda e qualquer alteração em relação a lotação, carga horária, área e
supervisão de estágio deverá ser realizada por meio do formulário de Alterações Contratuais
de Estágio - ACE, conforme modelos anexos a este Decreto.

Seção VII
Do Desligamento

Art. 34. O desligamento do estagiário ocorrerá:
I - Por afastamento e/ou licença por período igualou superior a 15 (quinze)

dias, consecutivos ou não;
11- A pedido do estagiário;
lU - Pela interrupção ou conclusão do curso;
IV - Nas incidências de qualquer das hipóteses previstas no artigo 31 deste

V - A qualquer tempo, a critério da Administração, especialmente se não for
observado o disposto no artigo 32 deste Decreto;

VI - Por desempenho deficiente, falta de aptidão para desenvolvimento das
atividades concernentes ao estágio;

VII - Impontualidade ou inassiduidade reiterada;
VIII - Por má conduta; 1t---? ...

IX - Por indisciplina, insubordinação ou desídía do estagiário; V r~
1\



XI - Automaticamente, ao término do período de estágio.
Parágrafo único. O desligamento do estagiário deverá ser comunicado pelo

supervisar, por escrito, imediatamente, à unidade de gestão de pessoas da secretaria de
lotação.

Art. 35. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
Cascavel, 09 de agosto de 2012.

EDGAR
Prefeito

PUBLICADO
ÓI-gão Ondal ítb 32.. EiYl {1- ç'~I I L
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DECRETO N.o 10.67912012 - ANEXO I

TA!BELA DE BOLSA-AUxíuo

TABELA B - !NíVEl PÓS-MÉDIO

CLASSE 01 1--------------------
801 2,80 --------------------

CLASSE 01 02 03 04 05
C01 3,10 3,40 3,40 3,60 3,60

TABELA D - NíVEL PÓS-GRADUAÇÃO

CLASSE I 01 1---------------------001 4,10
---------------------

DESCRiÇÃO ClASSEflETRA

Estagiário Nível Médio (2° grau) A0101

Estagiário Nível Pós Médio 80101

Estagiário 1° ano do Nível Superior (30 grau) C0101

Estagiário 2° ano do Nível Superior (3° grau) C0102

Estagiário 3° ano do Nível Superior (3° grau) C0103

Estagiário 40 ano do Nível Superior (30 grau) i C0104

Estagiário 5° ano do Nível Superior (3° grau) C0105

Estagiário Pós-Graduação 00101



DECRETO N.o 10.679/2012 - ANEXO 11

MODELOS DE FORMULÁRIOS

REQUISiÇÃO DE ESTAGIÁRIO - RE
RE nO /

Data: / /

Secretaria/Órgão:

Rua: N°.

CEP: laairro: iTelefone(s):

Depto./Setor do estágio:

Rua: N°.

CEP: [aairro: Telefone(s):

Marcar entrevista com: Telefone(s):

ipo Contratação: O Acréscimo O Reposição de:
Justificativa:

Escolaridade: O Nível Médio O Pós Médio O Superior

Formação Exigida:

Função:

Carga Horária Semanal: Horário do Estágio:

Atividades do Candidato:
•

Nome:

Cargo:

Formação: I Experiência na Área:

C.P.F.:

Nome: elefone(s):

Curso: Ano e Semestre:

Instituição de Ensino:

~alor da Bolsa-Auxílio (hora): ~aJor do Auxílio-Transporte (diário): Data de Início:

Observações:

Solicitante:
Data: /

Recebimento DPRH:
Da:a: / /

lJ1orizado:
Data: /

jJ3 _f-r--



AUTORIZAÇÃO PARA INíCIO DE ATIVIDADES - AIA

Informamos a Vossa Senhoria que o(a) estagiário (a)
, matrícula nO. , conforme Requisição de Estagiário nO, , está apto para o início

de seu estágio a partir de , tendo o mesmo apresentado a devida documentação junto ao
Departamento de Recursos Humanos e ao Agente de Integração. '

Diretor(a) I secretãrio(a~



ACE nO
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE ESTAGIÁR.IOS - ACE

DATA:
Matrícula: Nome do Estagiário:

Secretaria:

ALTERA FUNÇÃO? DSIM DNÃOIFunção Atual, INova Função,

ALTERA CARGA HORÁRIA? DSIM DNÃO I ALTERA HORÁRIO DIÁRIO? DSIM DNÃO

LOTAÇÃO DE ORIGEM: DATA:

Secretaria:

Departamento:

Divisão: Secretário (a)/Diretor(a)
Setor:

LOTAÇÃO DE DESTINO: DATA:

Secretaria:

Deoartamento:

Divisão: Secretário (a)/Di reto r(a)
Setor:

MOVIMENTAÇÃO EFETIVADA A PARTIR OE:

SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA LOTAÇÃO DE DESTINO:

Nome:

Cargo: IFormação:

C.P.F.:

AUTORIZAÇÃO:

SEADM: DPRH:

Alteração Efetivada em:



COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE
ESTAGIÁRIO - CDE

Informamos a Vossa Senhoria que o(a) estagiário(a)
, está sendo desligado(a) desta Secretaria, a partir de I /

, matrícula nO,
, por motivo de:

D Desligamento a pedido do estagiário;

DDesligamento a pedido da Unidade Concedente;

DDesligamento decorrente de término de contrato;

DOutros: (especificar).

Secretario(a) Diretor(a~



REQUISiÇÃO DE RENOVAÇÃO DE ESTÁGIO - RRE

Secretaria/Or,gão:

Rua: N°.

CEP: I Bairro: elefone(s):

Depto./Setor do estágio:

Rua: N°.

8.E.P: I Bairro: [íelefone(s):

~ustificativa: VENCIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO EM:

Matrícula: I INome: I
Houve alteração de dados informados no início de contrato de estágio? DNÃO DSIM (caso haja alteração, favor preencher
o campo em que houve alteração).

Instituição de Ensino:

Curso: ~no: ISemestre:
Função:

8arga Horária Semallal: IHorário Diário do Estágio:

I\tividades do Candidato: (informar novas atividades do estágio)
1.
2.
3.
4.
5.

Nome:

Cargo:

Formação:

Experiência na Area:

AUTORIZAÇÃO

Solicitante:
Data: /

Recebimento DPRH:
Data: / /

utorizado:
Data:

Secretário Municipalfe
Administração


