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 SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

1. A unidade deverá encaminhar junto com o resultado classificatório provisório (modelo disponível
no link https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php) uma lista com o
nome, telefone e e-mail dos candidatos aprovados até o dia 12/04/2019.

2. Toda a documentação referente à inscrição e seleção dos candidatos ao estágio deverão ser
encaminhadas em suas vias físicas originais para o Setor de Concursos e procedimentos
Admissionais (Sala 1.03 do Campus Santo Antônio da UFSJ) no período de 23/04 a 24/04
(após o resultado final e antes da convocação dos aprovados).

3. De acordo com o Edital, no período de 16/04 a 17/04 o/a candidato/a poderá interpor
recurso dirigido à Unidade proponente da vaga, quando julgar que ocorreu erro na apuração da
lista classificatória. O recurso devidamente fundamentado deverá ser protocolizado junto à
unidade administrativa/acadêmica proponente, no mesmo endereço utilizado para realização da
inscrição. A unidade deverá analisar os recursos e responder os candidatos no período de 18/04
a 22/04. O resultado da análise dos recursos (deferidos ou indeferidos) deverá ser
encaminhado para o e-mail secop@ufsj.edu.br, até as 12h (meio dia) do dia
23/04/2019, junto com o resultado classificatório final. O modelo de resultado da análise dos
recursos e resultado classificatório final está disponível no link
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php.

4. Os Termos de Compromisso de Estágio e os Planos de Estágio, disponíveis em
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php, deverão ser preenchidos
pela unidade, assinados pelo supervisor do estágio e entregues aos estagiários em 04 vias para
que possam obter as demais assinaturas em suas instituições de ensino. Os referidos Termos
deverão ser entregues pelos estagiários junto com o restante da documentação admissional e
exames, nas datas a serem divulgadas no site pelo SECOP para os admissionais.

5. A previsão para início das atividades dos estagiários 20/05/2019.

 CONTROLE DE FREQUÊNCIA

6. A frequência dos estagiários deverá ser controlada por meio de Folha de Ponto individual e Mapa
de Ocorrências (modelos disponíveis no link
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php). A Folha de Ponto deverá
ficar arquivada na unidade. O Mapa de Ocorrências deverá ser encaminhado ao Setor de
Registro (SEREG) até o 5º dia útilo de cada mês (deve ser encaminhado apenas 01 mapa por
unidade, contendo as informações dos estagiários lotados na respectiva unidade).

7. As faltas devem ser registradas nas Folhas de Ponto. Na hipótese de falta justificada, o estagiário
poderá compensar o horário não estagiado até o mês subsequente ao da ocorrência da falta,
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quando autorizado pelo supervisor do estágio. Para compensação da falta justificada o estagiário
pode realizar no máximo 1 (uma) hora adicional por jornada. As faltas justificadas compensadas
não devem ser lançadas no Mapa de Ocorrências. Caso o estagiário não realize a compensação
das horas, deverá ser encaminhado novo mapa de ocorrências do mês em que a falta ocorreu,
com o registro da falta, para que seja realizado o desconto em folha de pagamento.

8. O estudante será desligado do estágio pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por
mais de cinco dias consecutivos ou não no período de um mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o
período de estágio.

9. Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida pela metade, nos períodos de avaliação
escolar mediante declaração da Instituição de Ensino.

10. Será considerada falta justificada, em que não se exigirá compensação, aquelas decorrentes de
tratamento da própria saúde, com apresentação de atestado médico, que deverá ficar arquivado
na unidade.

 FÉRIAS

11. Como o estágio será pelo período de 06 meses, é assegurado ao estagiário período de recesso de
15 dias consecutivos, a ser usufruído preferencialmente nas férias escolares, que ocorrerão no
período de 07/07/19 a 04/08/19 no caso da UFSJ. Caso o recesso não possa ser usufruído no
período de férias escolares, deverá ser usufruído antes do encerramento do semestre de estágio.

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO

12. Deverá ser preenchido e encaminhado ao Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais até
o dia 20/10/2019 o Relatório de Estágio disponível no link
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php em 02 vias originais e
assinadas. Poderão ser feitas vias adicionais para o estagiário e para o supervisor da unidade,
caso a unidade julgue necessário manter o documento arquivado e/ou fornecer uma via para o
estagiário.

13. Caso o estágio seja encerrado antes do período previsto no Termo de Compromisso de Estágio, o
Relatório de Estágio deverá ser preenchido e encaminhado em 02 vias até 05 dias corridos após
a data de encerramento.

 ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO

14. O estudante será desligado do estágio nas seguintes hipóteses:

I - automaticamente, ao término do estágio;

II - a pedido;

III - decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a
insuficiência na avaliação de desempenho no órgão, na entidade ou na instituição de ensino;

IV - a qualquer tempo, no interesse da Administração;
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V - em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de
Compromisso de Estágio - TCE;

VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias consecutivos ou
não, no período de um mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o período de estágio;

VII - pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e

VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração.

15. No caso de encerramento do estágio antes do período previsto no Termo de Compromisso de
Estágio, deverão ser encaminhados os seguintes documentos, disponíveis no link
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php para o Setor de Concursos e
Procedimentos Admissionais, em 05 vias originais e assinadas.

I - Relatório de Estágio;
II - Termo de Rescisão do Estágio Supervisionado.

16. No caso de encerramento do estágio no período previsto no Termo de Compromisso de Estágio,
deverão ser encaminhados os seguintes documentos, disponíveis no link
https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php para o Setor de Concursos e
Procedimentos Admissionais, em 05 vias originais e assinadas:

I - Termo de Encerramento do Estágio Supervisionado.

 PRORROGAÇÃO DO ESTÁGIO

17. O estágio poderá ser prorrogado por até quatro semestres, salvo quando se tratar de estagiário
com deficiência, que poderá ser renovado até o término do curso.

18. Para prorrogação do Estágio deverá ser encaminhado o Termo Aditivo de Compromisso de
Estágio, disponível no link https://ufsj.edu.br/secop/para_uso_das_unidades_academicas.php,
para o Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais, em 05 vias originais e assinadas.

19. Não poderá ser prorrogado o estágio dos estagiários que já tiverem concluído o curso.
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