
FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO DE OUTRAS
MODALIDADES DE ESTÁGIO

Baseado no regulamento aprovado pela Resolução Nº 06, de 29 de março de 2016

A. OUTRAS MODALIDADES DE ESTÁGIO (Marque aquela que corresponde ao seu caso específico):

1. Aproveitamento de Atividades Profissionais 1

2. Profissional Autônomo 2

3. Empresário 3

4. Bolsista ou Projeto de Extensão 4

5. Servidor Público 5

B. DADOS DO (A) ESTAGIÁRIO (A) E DA MODALIDADE DE ESTÁGIO

NOME DO ESTAGIÁRIO:

CURSO: � INTEGRADO � SUBSEQUENTE

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) DE ESTÁGIO:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Nº:

BAIRRO: Fone 01: (      ) Fone 02: (      )

CIDADE: CEP: ESTADO:

HOMEPAGE: E-MAIL:

RAMO DE ATIVIDADE:

PERÍODO RELATADO: De _____/_____/________ a  _____/_____/________ TOTAL: ______ horas

HORÁRIO DE TRABALHO: De _______ as _______ e das _______ as _______ CH DIÁRIA: ________.

CH SEMANAL: _________ horas CARGO: SETOR:

NOME DO SUPERVISOR NA EMPRESA:

CPF DO SUPERVISOR DA EMPRESA:

__________________________________
Assinatura do Setor de Estágio

NURI – IFBaiano

__________________________________________
Assinatura do Supervisor e 

Carimbo da Empresa

__________________________________
Assinatura do professor (a) 
orientador (a) de estágio.

__________________________________________
Assinatura do estagiário funcionário, autônomo,

Empresário, Bolsista ou Servidor Públíco.

1 Se  empregado, apresentar  cópia  (1  via)  da  carteira  de  trabalho  (Cópia  da  página  com foto,  da  página  com  a
qualificação civil, dados pessoais e da página que consta o contrato de trabalho com a Empresa citada.
2 Se autônomo(a), comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal; comprovante de recolhimento do Imposto
sobre Serviços – ISS, correspondente ao mês da entrada do requerimento; carnê de contribuição ao Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS; e autodeclaração das atividades que executa, que devem ter relação direta com o perfil
do(a) egresso(a);
3 Se empresário(a), cópia do Contrato Social da empresa ou equivalente; autodeclaração das atividades que executa; e
documentos comprobatórios de serviços prestados, que devem ter relação direta com o perfil do(a) egresso(a);
4 Se  bolsista, ou  voluntário(a)  de  programas  de  incentivo  à  extensão,  pesquisa  científica  e  desenvolvimento
tecnológico, declaração emitida pela entidade de fomento atestando esta condição e sua relação com a formação
do(a)  discente.  No  caso  de  atividade  de  extensão  no  Campus,  declaração  do  professor  (a)  orientador  (a)  do
cumprimento das atividades de estágio.
5  Se servidor(a), apresentar edital de concurso e atestado que assegure o desenvolvimento de atividades em sua área
de formação e em conformidade com o perfil do(a) egresso(a).


