
  
 
 
 

FAQ - Programa de Estágio Interno 2018 
Orientação aos setores de estágio 

 (conforme a  Instrução de Serviço 01/2018) 
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Objetivos: 

• Estabelecer os procedimentos para a operacionalização das atividades de estágio não 
obrigatório no âmbito do Programa do Estágio Interno 2018 

 

Objeto: 

• Estágios internos não obrigatórios que serão realizados nos setores da UFF 
(coordenações, divisões, gerências, laboratórios, secretarias administrativas, 
bibliotecas) que submeteram Plano de Atividades e foram selecionados para Campo de 
Estágio Interno (CEI) 2018, de acordo com o Edital do Programa de Estágio Interno nº 
02/2017, de 30 de outubro de 2017. 
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Seleção dos estagiários 
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1- Como será feita a seleção do estagiário? 

• Através de processo seletivo público com aplicação de, pelo menos, dois meios de 
avaliação, precedido por Edital e amplamente divulgado junto ao(s) curso(s) previsto(s) 
no perfil do candidato e no Portal de Editais da UFF. 

• É desejável que os processos de seleção sejam conduzidos por banca formada por 3 
profissionais com experiência relacionada ao campo de estágio. 

 
2- Quem elabora o Edital do processo seletivo? 

• O responsável pelo CEI (campo de estágio interno) providenciará o Edital do processo 
seletivo, conforme modelo com quesitos obrigatórios sugerido no Anexo 1 da Instrução 
de Serviço, estabelecerá os meios de avaliação e coordenará o processo de seleção dos 
estagiários. 

3- Quem deverá publicar o Edital no Portal? 

 • O responsável pelo CEI (campo de estágio interno) deverá providenciar a publicação do 
Edital do seu setor no Portal de Editais da UFF no endereço http://www.editais.uff.br/ 
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4- Quais são os meios de avaliação? 

• Os meios de avaliação referidos no Art. 7º deverão ser ao menos dois, estabelecidos 
pelo responsável pelo CEI, dentre os itens a seguir, sendo o primeiro item obrigatório:  

- Redação de uma carta de intenção em que o candidato manifeste seu interesse em 
participar do estágio no setor; 

- Redação sobre tema pertinente ao campo de estágio; 

- Prova de Conteúdo objetiva e/ou discursiva; 

- Outro meio, a critério do responsável pelo campo de estágio (apreciação de currículo e 
outros). 

Meio de 

Avaliação (MA) 

Critérios Pontuação 

Carta de 

Intenção 

(obrigatório) 

Meio de 

Avaliação 2 

Meio de 

Avaliação 3 

(se houver) 

TOTAL 6 



5- Qual a nota mínima para aprovação? 

• A nota mínima para aprovação no processo de seleção dos estagiários será 6 (seis). 

6- Caso haja empate, como será feito o desempate? 

• Em caso de empate, será considerada a maior nota nos seguintes meios de avaliação e 
conforme a seguinte ordem:  

       a) Carta de intenção;  

       b) Segundo meio de avaliação escolhido pelo CEI;  

       c) Terceiro meio de avaliação escolhido pelo CEI, se houver. 

 

       Deverão ser enviados à Divisão de Estágios os seguintes documentos:, Ata do processo 
seletivo ( Anexo II ) e, como anexo: Edital do processo seletivo ( Anexo 1 )e, quando for 
o caso, declarações de ação afirmativa de ingresso na Universidade dos candidatos 
cotistas. 
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7- Cabe recurso ao processo seletivo? 

• Sim. O Edital do processo seletivo deverá discriminar as instâncias de recurso ao 
resultado do processo seletivo, sendo a primeira o CEI responsável pela realização do 
mesmo e a segunda, a Comissão de Estágio da PROGRAD.  

8- Qual é o prazo para recurso? 

• O prazo de recurso é de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação dos resultados do 
processo seletivo.  
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Reserva de vaga por ação afirmativa 
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9- Haverá reserva de vagas decorrente de política de 
ação afirmativa? 

• Sim. A reserva de vagas por ação afirmativa constará expressamente no Edital de 
seleção do estagiário. Ficarão reservados 27% das vagas para candidato ingressante no 
curso de graduação da UFF por política de ação afirmativa étnica e social. 

• O percentual atribuído, atualizado anualmente, correspondente à proporção de alunos 
ativos em cursos presenciais da UFF que tenham ingressado por política de ação 
afirmativa étnica e social e o total atual de estudantes da UFF. 

• Poderão concorrer às vagas reservadas por política de ação afirmativa étnica e social aqueles 
que apresentarem a declaração de ação afirmativa de ingresso na Universidade. 

• A declaração de ação afirmativa de ingresso na Universidade poderá ser obtida pelo 
estudante por meio de acesso ao sistema idUFF. 

 
10- Em caso de CEI com oferta de somente 1 vaga, como 
será calculada a nota por política de ação afirmativa étnica 
e social? 

• A nota final do ingressante por ação afirmativa será calculada de acordo com a seguinte 
fórmula:  

       Nota Final = (Nota da Avaliação >=6) x 1,27 
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11- Caso haja mais de uma vaga no CEI, qual será a 
correspondência de vagas ampla concorrência/ação 
afirmativa? 

Quantidade de vagas por Processo de 

Seleção Ampla concorrência 
Ação Afirmativa  

étnica e social 

2 1 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 4 1 

6 4 2 

7 5 2 

8 6 2 

9 7 2 

10 7 3 

12 9 3 

15 11 4 

20 15 5 

24 18 6 

25 19                7 
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Inscrição dos candidatos para o 
processo de seleção 
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12- Como é feita a inscrição do candidato? 
• O Responsável pelo CEI deverá estabelecer no Edital a forma de inscrição do candidato: 

por envio de email, formulário eletrônico, preenchimento de ficha no local de estágio, 
outros. O estudante interessado em se candidatar a uma vaga do Programa de Estágio 
Interno 2018 deverá realizar a sua inscrição junto ao CEI de seu interesse.  

13- O que é necessário para concorrer à vaga do 
Programa? 
• O estudante deve estar com matrícula ativa e inscrito em pelo menos uma disciplina do 

curso de graduação quando da assinatura do Termo de Compromisso e atender aos 
requisitos estabelecidos pelo Colegiado de seu curso de graduação para realização do 
estágio curricular. 
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14- Um estudante que já participou do Programa de 
Estágio Interno poderá participar novamente? 

• Sim. Tendo participado anteriormente do Programa de Estágio Interno, sendo aprovado 
em novo processo seletivo, respeitar o período máximo estabelecido na Lei 11.788/08 
de 24 meses de estágio na mesma instituição. Quando se tratar de estagiário portador 
de deficiência, não haverá limite de 24 meses 

15- O candidato pode se inscrever em mais de um CEI? 

• Sim. O estudante pode candidatar-se a vagas de diversos editais, respeitadas as datas 
previstas para os processos seletivos. Caso seja classificado em processo seletivo 
para mais de um campo de estágio, deverá optar por apenas um deles. 
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16- Quando será feita a divulgação do resultado do 
processo seletivo? 
• A divulgação do resultado do processo seletivo será feita de acordo com o cronograma 

estabelecido no Edital do setor.  



Documentação e implantação do 
estagiário 
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17- Qual documentação necessária para a 
implantação do estagiário? 
• O CEI deverá providenciar e enviar à Divisão de Estágios, no prazo previsto no Artigo 3º 

desta IS, para o endereço estagiointernouff@gmail.com, os seguintes documentos 
digitalizados:  

       a) Termo de Compromisso de Estágio Interno não obrigatório; 

       b) Plano de Atividades do Estagiário; 

       c) Formulário SIAPE. 

18- Existem modelos desses documentos? 
• Sim. Modelos dos documentos de inserção de estagiário estão disponíveis no link: 

Programa de Estágio Interno UFF na página de Estágios no site da UFF. 

19- Quando o estudante dará início às atividades de 
estágio? 
• O estagiário dará início às atividades de estágio somente após a confirmação, por email, 

pela Divisão de Estágios, do recebimento dos documentos sem pendências. A 
confirmação será feita no mesmo email de envio da documentação. 
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20- Quem deve assinar o Termo de Compromisso e o 
Plano de Atividades? 
• O Termo de Compromisso e o Plano de Atividades deverão ser assinados pelo 

estagiário, pelo responsável pelo setor de estágio e pela Coordenação do Curso de 
Graduação, em três vias de igual teor e forma. As partes envolvidas deverão receber, 
cada uma, uma das vias dos documentos assinados. 

• A Coordenação de Curso, ao assinar Termo de Compromisso de Estágio Interno, deverá 
fazê-lo adotando os mesmos critérios de aprovação de estágio externo à UFF. O Plano 
de Atividades deverá ser assinado também pelo Supervisor do CEI.  

21- Quem deve preencher o Formulário SIAPE? 

• O Formulário SIAPE deverá ser preenchido pelo aluno sob supervisão do responsável 
pelo CEI ou pelo supervisor de estágio. Todos os dados solicitados deverão ser 
preenchidos corretamente para que se possa incluir o aluno no Sistema SIAPE. O 
preenchimento inadequado poderá acarretar atrasos na implantação do estagiário e no 
pagamento da bolsa 
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22- Quais são os documentos necessários para o 
preenchimento dos Termos de Implantação do 
estagiário? 
• O candidato aprovado deverá apresentar: 

a) Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de quitação militar (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 
anos); 

d) Declaração do grupo sanguíneo; 

e) Dados bancários (nº da conta corrente, nº da agência, nome da agência, banco, código 
do banco, tipo de conta – não pode ser conta poupança, conta bancária de terceiros ou 
conta conjunta). Bancos conveniados: Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itaú e 
Caixa Econômica Federal. 

f) Comprovante de residência; 

g) Matrícula da UFF; 

h) Telefone de contato e e-mail. 
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23- Quais documentos devem ser digitalizados e 
enviados à Divisão de Estágio? 
• Os CEIs deverão encaminhar à Divisão de Estágios os seguintes documentos 

digitalizados: 

a) Ata do processo seletivo (Anexo II); 

b) Edital do processo seletivo (Anexo I); 

c) Termo de compromisso de estágio interno não obrigatório; 

d) Plano de atividades do estagiário; 

e) Formulário SIAPE 
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Remuneração, Frequência e Direito à 
Recesso 
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24- Qual o valor da bolsa do estágio? 

• O valor da bolsa-estágio mensal e auxílio transporte para uma carga horária de 20 
(vinte) horas semanais será de R$ 496,00, sendo R$364,00 correspondente à 
bolsa-estágio e R$132,00 correspondente a auxilio transporte 

25- Como será feito o pagamento da bolsa? 
• O pagamento da bolsa ao estagiário será efetuado diretamente na conta bancária 

do mesmo (exceto conta poupança e conta conjunta) em bancos conveniados com 
a UFF conforme indicado no Formulário SIAPE. 

26- De quanto tempo será o recesso? 

• É assegurado ao estagiário período de recesso de 26 dias remunerados, 
proporcionais aos 10 meses do Programa, a ser gozado durante o período do 
Programa de Estágio Interno – até 31 de Dezembro de 2018 - preferencialmente 
durante as férias escolares. A partir de 4 (quatro) meses de estágio contínuo, o 
estagiário já poderá gozar de 12 dias de recesso.  
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Relatório de Atividades 
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27- Quando o Relatório de Atividades deve ser 
enviado à Divisão de Estágios? 
• O Relatório previsto no artigo 9º da Lei 11.788/08, com periodicidade mínima de 6 

meses, deverá ser enviado à Divisão de Estágios até o dia 20 de agosto, com vistas 
ao estagiário. 

• O Relatório será enviado através de formulário próprio a ser disponibilizado pela 
Divisão de Estágios até o dia 31 de julho. 
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Encontro do Programa de Estágio 
Interno 
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28- Quando ocorre o Encontro do Programa de Estágio 
Interno? 
• O Encontro do Programa de Estágio Interno ocorre anualmente durante a Semana 

Acadêmica. O Encontro reúne estagiários, responsáveis por campo de estágio, 
supervisores de estágio, coordenadores de curso e demais interessados no tema. 
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Encerramento do estágio e convocação 
de novo estagiário 
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29- Qual documento deve ser preenchido quando 
houver o encerramento do estágio? 
• Por ocasião de encerramento do estágio, o responsável pelo CEI firmará Termo de 

Realização do Estágio, conforme Anexo IV, com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos de estágio e da avaliação de desempenho; em 3 (três) 
vias de igual teor, uma para o estagiário, outra para a coordenação de curso e 
outra para arquivo no CEI. 

• O CEI enviará o Termo de Realização de Estágio digitalizado à Divisão de Estágios 
pelo email estagiointernouff@gmail.com 

30- Qual é a previsão para o término das atividades de 
estágio do Programa de Estágio Interno 2018? 

• O término das atividades de estágio do Programa de Estágio Interno 2018 está 
previsto para 31 de Dezembro de 2018, quando automaticamente ocorrerá o 
desligamento de todos os estagiários. 
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31- O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser 
cancelado? 
• Sim. O Termo de Compromisso de Estágio poderá ainda ser cancelado, antes do 

período previsto, por qualquer das partes, nos seguintes casos:  

a) O estagiário poderá solicitar seu desligamento mediante comunicação ao 
responsável pelo CEI, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  

b) A qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração;  

c) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho;  

d) Em decorrência do descumprimento de qualquer cláusula do Termo de 
Compromisso de Estágio Interno;  

f) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias, 
consecutivos ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante 
todo o período do estágio; g) Pela interrupção do curso de graduação na UFF;  

h) Por trancamento da matrícula;  

i) Ao completar 24 meses como estagiário da UFF. 

        A ausência comprovada e não justificada do estagiário por mais de 30 dias será 
suficiente para um desligamento automático sem necessidade de assinatura do 
estagiário no Termo de Rescisão. 
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32- Como será formalizado o desligamento do 
estagiário? 
• O desligamento do estagiário será formalizado através do Termo de Rescisão de 

Estágio, com assinatura do responsável pelo CEI e do estagiário, conforme Anexo V, 
em duas vias de igual teor, uma para o estagiário e outra para arquivo no CEI. 

• O CEI deverá encaminhar o Termo de Rescisão à Divisão de Estágios, digitalizado, 
imediatamente ou no máximo até cinco (05) dias após o encerramento das 
atividades, através do email estagiointernouff@gmail.com 

• O Termo de Rescisão não substitui o Termo de Realização de Estágio referido no 
artigo 30. 

• A ausência comprovada e não justificada do estagiário por mais de 30 dias será 
suficiente para um desligamento automático sem necessidade de assinatura do 
estagiário no Termo de Rescisão. Neste caso, o responsável pelo Campo de Estágio 
deverá anexar ao Termo de Rescisão documentos que comprovem a tentativa de 
contato com o estagiário. 
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33- Caso haja a saída do estagiário antes do término 
do programa, é possível a convocação do próximo 
candidato? 
 • Sim. O CEI poderá requerer a convocação do próximo candidato de sua lista de 

aprovados, dentro do ciclo anual do Programa de Estágio Interno; ou, se não 
houver, mediante novo processo de seleção. 

• O novo estagiário só poderá iniciar suas atividades 15 dias após o envio do Termo 
de Rescisão do estagiário anterior e a devida confirmação de recebimento pela 
Divisão de Estágios. Sendo assim, como exemplo, se o Termo de Rescisão de um 
Estagiário é enviado à Divisão de Estágios em 20 de junho, tendo sido confirmado 
o recebimento pela Divisão de Estágios, o próximo estagiário (tendo a 
documentação completa) poderá assumir seu posto a partir 05 de julho. 
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        Mais informações, consultar: 
  
Instrução de Serviço nº 1 de 30 de janeiro de 2018. 
 
Sendo necessário, a Divisão de Estágio está à disposição. 
 
Contatos da Divisão de Estágio:  
(21) 2629-5069 
 
estagiointernouff@gmail.com 
 
Equipe 
Letícia 
Leonardo 
Roberta 
Suely 
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