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A seguir, a Divisão de Formação Discente (DIFDI) e
o Setor de Estágio (SESTA) disponibilizam o passo
a passo de como deve ser efetuada a contratação
de um(a) estudante para realizar o estágio interno
não obrigatório.

COMO CONTRATAR UM(A) ESTUDANTE
PARA REALIZAR ESTÁGIO INTERNO NÃO
OBRIGATÓRIO NA UFU?



Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Lei Federal de Estágio

Resolução Nº 15/2011, de 10 de junho de 2011, do Conselho de Graduação - Normas
Gerais da Graduação

Resolução Nº 24/2012, do Conselho de Graduação - Normas Gerais de Estágio de
Graduação

Recomendação 0004/2010 do MPF à UFU para realização de processo seletivo
(estágio não obrigatório)

Decreto Nº 9.427, de 28 de junho de 2018 (reserva de vagas para negros)

Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019 - Ministério da Economia

ANTES, É IMPORTANTE SABER!

LEGISLAÇÃO
(PRINCIPAIS)

http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/lei-no-11788-de-25-de-setembro-de-2008-lei-federal-de-estagio
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/lei-no-11788-de-25-de-setembro-de-2008-lei-federal-de-estagio
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/resolucao-no-152011-de-10-de-junho-de-2011-do-conselho-de-graduacao-normas-gerais-da
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/resolucao-no-152011-de-10-de-junho-de-2011-do-conselho-de-graduacao-normas-gerais-da
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/resolucao-no-242012-do-conselho-de-graduacao-normas-gerais-de-estagio-de-graduacao
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/resolucao-no-242012-do-conselho-de-graduacao-normas-gerais-de-estagio-de-graduacao
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/recomendacao-00042010-do-mpf-ufu-para-realizacao-de-processo-seletivo-estagio-nao
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/recomendacao-00042010-do-mpf-ufu-para-realizacao-de-processo-seletivo-estagio-nao
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/decreto-no-9427-de-28-de-junho-de-2018-reserva-de-vagas-para-negros
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/decreto-no-9427-de-28-de-junho-de-2018-reserva-de-vagas-para-negros
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/decreto-no-9427-de-28-de-junho-de-2018-reserva-de-vagas-para-negros
http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/instrucao-normativa-no-213-de-17-de-dezembro-de-2019-ministerio-da-economia


O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como
atividade opcional e complementar, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, dependendo do projeto pedagógico e das
normas complementares de estágio aprovadas pelo Colegiado
de Curso e normas de atividades complementares de cada
curso.

O estágio não obrigatório deve ser remunerado, com
pagamento de bolsa e auxílio transporte, além do seguro contra
acidentes pessoais.

(Art. 1º, § 6º da Resolução Nº 24/2012, do Conselho de Graduação - Normas Gerais de Estágio de Graduação)

Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Lei Federal de Estágio

http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/lei-no-11788-de-25-de-setembro-de-2008-lei-federal-de-estagio


A seleção de estudantes para realização de estágio no âmbito
da UFU será feita por meio de processo seletivo (...).

A minuta de edital segue a Recomendação 0004/2010 do MPF à
UFU para realização de processo seletivo.

Orientamos que antes de abrir o processo seletivo, seja
verificada, junto à PROGRAD e à PROPLAD, a disponibilidade
orçamentária para pagamentos da remuneração de estágio.

O período para contratação é sempre de 1º a 10 de cada mês
com início do contrato de estágio no 1º dia útil do mês seguinte.
Deste modo, todo o trâmite deve ocorrer dentro deste período.

(Art. 39 da Resolução Nº 24/2012, do Conselho de Graduação - Normas Gerais de Estágio de Graduação)

http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/recomendacao-00042010-do-mpf-ufu-para-realizacao-de-processo-seletivo-estagio-nao
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PASSO A
PASSO PARA

CONTRATAÇÃO

Unidade Contratante;
Setor de Estágio (SESTA/DIFDI/DIREN/PROGRAD);
Setor de Protocolos (SEPRO-Reitoria);
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP):

Partes envolvidas:

1.
2.
3.
4.

Página do Setor de Estágio:
             http://www.prograd.ufu.br/estagio
                             Serviços relacionados
                                                Estágio INTERNO NÃO OBRIGATÓRIO

ESTÁGIO INTERNO
NÃO OBRIGATÓRIO

Divisão de Movimentação e Registro (DIMOR)
Divisão de Folha de Pagamento (DIFOP)
Divisão de Pessoal (DIPES)

http://www.progep.ufu.br/unidades-organizacionais/divisao/divisao-de-movimentacao-e-registro
http://www.progep.ufu.br/unidade/divisao/divisao-de-folha-de-pagamento
http://www.progep.ufu.br/unidade/divisao/divisao-de-pessoal


PASSO A
PASSO PARA

CONTRATAÇÃO

1º PASSO
PROCESSO SELETIVO

A Unidade que deseja contratar estudante(s) para realizar(em) o
estágio interno não obrigatório deve, obrigatoriamente, abrir
processo seletivo via edital, através do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI). A minuta do edital encontra-se na página do
Setor de Estágio. 

A própria unidade é responsável pelo processo seletivo, bastando
apenas preencher o que é solicitado na minuta. O Setor de Estágio
apenas recebe o Termo de Compromisso de Estágio (TCE), após
finalizado o processo seletivo.

ESTÁGIO INTERNO
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2º PASSO
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)

Após finalizado o processo seletivo, a Unidade Contratante deve
acessar a página do Setor de Estágio e localizar o TCE. Após o
passo a passo, há orientações para preenchimento do TCE, em
caso de dúvidas.

O documento deve ser, totalmente, preenchido e convertido em
PDF para posterior assinaturas, estar legível, sem rasuras, sem
desconfiguração, datado e assinado, e ser encaminhado para
o Setor de Estágio no e-mail estagio02@prograd.ufu.br.
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mailto:estagio02@prograd.ufu.br


2º PASSO
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)

No e-mail, deve ser informando no assunto “Contratação para
Estágio Interno Não Obrigatório – NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A)”,  e
deve ser encaminhado, impreterivelmente, do dia 1º (ou dia útil
posterior) ao dia 10 (ou dia útil anterior), do mês que antecede a
contratação.

Ao receber o TCE, conforme 1º Passo, o Setor de Estágio realizará a
conferência e demais análises e, caso seja deferido, o assinará. Em
caso de indeferimento do TCE, o e-mail será respondido com o(s)
motivo(s) para que seja realizada a regularização de tudo pela
Unidade Contratante, considerando o prazo/período para
contratação.
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3º PASSO
PROCESSO SEI

A Unidade Contratante NÃO abrirá nenhum processo no SEI
referente à contratação.

O Setor de Estágio encaminhará o TCE assinado para o Setor de
Protocolo (SEPRO - Reitoria) para que seja aberto o processo de
contratação no SEI.  

Entrar em contato com o SEPRO para qualquer informação sobre a
abertura do processo.

Após criação no SEI, o SEPRO encaminhará o processo para a
Unidade SEI informada pela Unidade Contratante no PLANO DE
ATIVIDADES DE ESTÁGIO do TCE e só este processo deverá ser
utilizado para a contratação e suas demandas.

ESTÁGIO INTERNO
NÃO OBRIGATÓRIO
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CONTRATAÇÃO



4º PASSO
OUTROS DOCUMENTOS

Ofício ou Solicitação para Contratação (nato-SEI)*
Instrumento de Compromisso do Supervisor*;
Formulário de Cadastro de Estagiário*;
Documentos Pessoais: 
Cópia de Documento de Identidade (com foto);
Cópia do CPF;
Cópia do Título de Eleitor;
Cópia do Comprovante Militar (reservista).

Os outros documentos a serem encaminhados no processo SEI são:

1.
2.
3.
4.

*Documentos disponíveis na página do Setor de Estágio

ESTÁGIO INTERNO
NÃO OBRIGATÓRIO
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4º PASSO
OUTROS DOCUMENTOS

preenchidos por completo;
legíveis, sem rasura e sem desconfiguração;
assinados à caneta ou com assinatura
digital/digitalizada/eletrônica;
digitalizados e salvos em PDF a partir do original (exceto 
 nato-SEI);
anexados, separadamente, com visualização vertical,
nomeados e seguindo a ordem conforme de 1 a 4.

Ao receber o processo SEI, a Unidade Contratante deverá inserir os
outros documentos, conforme instruções a seguir:

De forma a padronizar, os documentos 1, 2 e 3 só serão aceitos nos
modelos disponíveis na página do Setor de Estágio.
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4º PASSO
OUTROS DOCUMENTOS

Após a inserção de todos os documentos, conforme instruções
anteriores, o processo SEI deve ser encaminhado APENAS para a
unidade DIFDI (unidade responsável pelos processos de estágio
interno não obrigatório), durante o período de 1º a 10, para
conferência. O Setor de Estágio não se responsabiliza por processo
encaminhado para outra unidade.

ATENÇÃO! Os documentos NÃO enviados conforme as instruções
anteriores serão INDEFERIDOS. A Unidade Contratante terá prazo
apenas durante o período de 1º a 10 para a regularização de
pendências. Passado este período, a contratação não poderá mais
ser efetivada. Ou seja, documentação indeferida no último dia do
prazo não será mais aceita para o início solicitado.
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5º PASSO
PROGEP (CONTRATAÇÃO)

O processo SEI é encaminhado para a Divisão de Movimentação e
Registro da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (DIMOR/PROGEP)
realizar a contratação. A Unidade Contratante deve acompanhar o
processo para informações, e, em caso de dúvidas, entrar em
contato, diretamente, com a DIMOR.

Em relação ao pagamento, a unidade responsável é a Divisão de
Folha de Pagamento (DIFOP/PROGEP).

Em relação ao Sistema de Registro Eletrônico de Frequência
(SISREF), a unidade responsável é a Divisão de Pessoal
(DIPES/PROGEP).
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Além da contratação, há também a prorrogação e a rescisão do
contrato. Ambos sempre devem ser formalizados via seus
respectivos documentos, no processo SEI do(a) estagiário(a), visto
que não há prorrogação ou rescisão automáticas, devido a
informações necessárias para que ambos ocorram.

Seguem as orientações.
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A prorrogação é a continuação do TCE e também deve ser de 06
meses, realizada via aditivo. Neste caso, o início da prorrogação
deve ser sempre no dia posterior ao término do contrato anterior,
portanto, não podendo haver intervalo entre um contrato e outro,
mesmo sendo sábado, domingo ou feriado.

Também na prorrogação, deve ser informado o recesso de 15 dias,
direito do(a) estagiário(a) após completar os 06 meses de contrato.
O recesso deve ser usufruído dentro do período de 06 meses que
está sendo prorrogado.

Assim como os outros documentos, o aditivo encontra-se na página
do Setor de Estágio.
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A rescisão é a formalização do término do contrato, seja na data
de término do TCE ou do aditivo ou em data anterior, realizada via
Ofício ou Solicitação no processo SEI do(a) estagiário(a). 

Sempre deve ser informado o último dia estagiado; se há alguma
pendência ou alteração não informada, anteriormente; e, nos casos
de contratos de 06 meses acima, as atividades para emissão do
certificado. O certificado é emitido (e fica disponível) no processo
SEI e encaminhado para o(a) estagiário(a) via e-mail.

Assim como os outros documentos, o modelo de rescisão encontra-
se na página do Setor de Estágio.
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ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS

O Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é disponibilizado em
Microsoft Word (.docx) com campos para preenchimento. Conforme  
informado no passo a passo, todos os campos do TCE devem ser
preenchidos. Há campos em que o preenchimento segue um padrão
ou possui alguma informação (que deve ser apagada ao
preencher).

Atenção quanto às orientações no 2º passo.

ESTÁGIO INTERNO
NÃO OBRIGATÓRIO
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)



Quadro DADOS DO ESTÁGIO:

As datas de início e término devem ser sempre no formato
DD/MM/AAAA. Todos os campos devem ser preenchidos. O edital
deve ser informado, conforme exemplo, porém caso não haja o nº
de inscrição, deixar o campo em branco.
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)



Quadro DADOS DO ESTÁGIO:

O período de contrato do estágio deve compreender 06 (seis)
meses completos, sempre iniciando no 1º dia útil do mês, conforme
exemplos a seguir:
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Quadro PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO:

Todos os campos devem ser preenchidos. Segue, abaixo, modelo de
preenchimento:
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)



Quadro PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO:

Informar, corretamente, a unidade SEI que o processo irá
tramitar, para evitar que seja encaminhado para outra unidade;

O(A) Supervisor(a) é sempre o funcionário UFU que irá
acompanhar o(a) estagiário(a) no local do estágio;

E o(a) Professor(a) Orientador(a) é o docente UFU que irá
aprovar o Plano de Atividades e acompanhá-lo.

IMPORTANTE!
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)



Ofício ou Solicitação da Unidade concedente do estágio
solicitando a contratação. O documento deve seguir o modelo
disponível na página do Setor de Estágio, ser todo preenchido e ser
nato-SEI.
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OFÍCIO OU SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS



Documento inserido no processo, sob orientação da Diretoria de
Administração de Pessoal (DIRAP/PROGEP), e deve ser todo
preenchido e estar com a data de assinatura atual à contratação
do(a) estagiário(a).
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INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DO SUPERVISOR

ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS



Documento da DIRAP/PROGEP. TODOS os campos devem ser
preenchidos e conter as assinaturas. Em virtude da pandemia
COVID-19, as assinaturas podem ser digitais ou digitalizadas.

IMPORTANTE!
Conforme edital, ao ser contratado(a), o(a) estagiário(a) deverá
possuir conta salário, conforme Resolução 3.402/2016 do Banco
Central, em sua titularidade, nos bancos informados no formulário.
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE ESTAGIÁRIO

ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS



Cópia de Documento de Identidade (com foto);
Cópia do CPF;
Cópia do Título de Eleitor;
Cópia do Comprovante Militar (reservista).

O Documento de Identidade deve ser com foto (RG, CNH, CTPS
etc.). Todos os documentos podem estar no mesmo arquivo PDF.
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DOCUMENTOS PESSOAIS

ORIENTAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS



ESTÁGIO INTERNO
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

      Telefone: 3291-8984 (13h-17h)

      E-mail: estagio02@prograd.ufu.br


