
Documentos para 
contratação



• Formulário de Cadastro (1 via)

• CPF (somente a frente)

• RG (frente e verso)

• Título de eleitor (somente a frente)

• Comprovante de endereço atualizado (somente onde consta o endereço)

• Comprovante militar

• Cabeçalho superior do extrato bancário

• Termo de ciência do recesso (férias)

• Escala de férias

•Termo de Compromisso (3 vias)

• Plano de Atividades (3 vias)

•Comprovante de Matrícula (1 via)

X
ER

O
X

(t
u

d
o

 n
a 

m
es

m
a 

fo
lh

a)



Formulário de Cadastro (1ª página)



Formulário de Cadastro (2ª página)



Formulário de Cadastro (3ª página)



Regras para estabelecimento das férias

• O primeiro período de férias só pode ser retirado após 6 

meses estagiados (a partir do dia 22/11/2018)

• Os últimos 15 dias de contrato devem ser reservados para 15 

dias de férias. Portanto o último período de férias deve ser do 

dia 07/05/2019 a 21/05/2019

• 30 dias de férias é possível somente se for no final do 

contrato

• Parcelar em 3 vezes somente se o contrato for de 1 ano ou 

mais

• Se não marcar as férias em 30 dias após o início do contrato, 

automaticamente ficará agendado para os últimos dias do 

contrato



Termo de Compromisso (1ª página)



Termo de Compromisso (2ª página)



Termo de Compromisso (3ª página)



Termo de Compromisso (4ª página)



Plano de Atividades



Comprovante de matrícula

• Emitido pelo SIGAA
• Acesse o SIGAA

• Vá em Ensino 

• Selecione Comprovante de Matrícula

• Imprima o comprovante



Frequências



•As frequências para preenchimento são enviadas por e-

mail

•Geralmente são enviadas antes do dia 15 de cada mês

• Precisam ser entregues, pessoalmente, na CGE por volta 

do dia 27

•A data limite para a entrega é especificada no e-mail

•Atrasos não são tolerados

• Se o estagiário declarar atestado médico ou algum evento, 

anexar junto a frequência

•O período de férias precisa ser seguido e registrado na 

frequência



Exemplo da frequência



Relatório de 
Atividades



•O estagiário deverá encaminhar a cada 06 (seis) meses

•Um é o relatório parcial e o outro é o final

•Deve ser entregue pessoalmente na CGE

•Necessário 3 vias

•Disponível no site da CGE
• Menu -> Formulários -> Frequências e Relatórios

•Conforme especificado no edital nº 01/2018:
• “6.4 A bolsa de estágio será suspensa nos seguintes casos: 

b) quando o estagiário não apresentar relatórios, a cada 6 meses, ao 

supervisor de estágio do local concedente da vaga;”



Modelo do relatório


