
CHECKLIST: CONVÊNIO DE ESTÁGIO

O Convênio de Estágio é um instrumento firmado entre Instituições de Ensino - IE
e pessoas jurídicas de direito privado; órgãos da administração pública direta,
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; ou profissionais liberais de nível superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional para a concessão
de estágio obrigatório ou não-obrigatório a estudantes regularmente matriculados na IE,
nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Os documentos necessários para a consolidação de CONVÊNIO DE ESTÁGIO são:

Do IFMA:

I. ofício da unidade organizacional do IFMA interessada na celebração da parceria,
com a solicitação e com a justificativa do pedido, manifestando a anuência para a
celebração da parceria (modelo aqui ou emitido pelo SUAP em:
DOCUMENTOS/PROCESSOS > Documentos > Adicionar documento de texto >
tipo de documento: Ofício > modelo: Manifestação de Interesse unidade
organizacional IFMA - Ofício Parcerias);

II. plano de trabalho aprovado pelos partícipes (modelo aqui ou emitido pelo SUAP
em: DOCUMENTOS/PROCESSOS > Documentos > Adicionar documento de texto >
tipo de documento: Plano > modelo: Plano de Trabalho para Termo de Convênio
Estágio);

III. minuta do Termo de Convênio de Estágio (modelo aqui ou emitido pelo SUAP em:
DOCUMENTOS/PROCESSOS > Documentos > Adicionar documento de texto >
tipo de documento: Termo > modelo: Termo de Convênio Estágio
Supervisionado);

IV. termo de responsabilidade do servidor que será o gestor/coordenador da
parceria, emitido no SUAP em: DOCUMENTOS/PROCESSOS > Documentos >
Adicionar documento de texto > tipo de documento: termo de responsabilidade
> modelo: Termo de Responsabilidade de Coordenador de convênios e
congêneres).

Da instituição parceira:

-  Instituições Públicas -

I. ofício da instituição ou da organização parceira, com solicitação e com
justificativa do pedido, manifestando a anuência para a celebração da parceria
(modelo aqui);

II. ato de posse ou portaria de nomeação no cargo do(a) representante legal atual
da instituição parceira;

III. documentos do(a) representante legal da instituição parceira - RG, CPF e
comprovante de endereço;

IV. quando houver substituição do(a) representante legal da instituição ou
organização parceira, apresentar portaria de substituição para o período,
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constando a outorga de poderes, bem como o RG e o CPF do(a) representante
substituto(a). Nesta situação, a minuta será confeccionada com o nome do
substituto, que deve assinar a minuta aprovada, e terá a data do período da
substituição;

V. comprovante de endereço da instituição parceira;
VI. alvará de funcionamento;

VII. certidões da instituição parceira:
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda

(clique aqui para emissão);
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União ou certidão positiva com efeito negativo (clique aqui para
emissão);

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (clique aqui para emissão);
d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS) (clique aqui para

emissão)

- Instituições ou organizações com ou sem fins lucrativos (privadas) -

I. ofício da instituição ou da organização parceira, com solicitação e com
justificativa do pedido, manifestando a anuência para a celebração da parceria
(modelo aqui);

II. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da instituição ou da
organização parceira;

III. ata de eleição dos(as) atuais representantes legais da instituição ou da
organização parceira, devidamente registrada;

IV. procuração, se for o caso, devidamente registrada em cartório, acompanhada de
cópia do RG e do CPF da pessoa a quem os poderes foram delegados;

VIII. documentos do(a) representante legal da instituição parceira - RG, CPF e
comprovante de endereço;

IX. relatório de visita institucional realizada por juiz(a) ou por seu(sua) representante,
quando se tratar de parceria com central de penas e de medidas alternativas;

X. registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando
se tratar de instituição que desenvolva suas atividades diretamente com crianças
e com adolescentes;

XI. comprovante de endereço da instituição parceira;
XII. alvará de funcionamento;

XIII. certidões da instituição parceira:
a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Ministério da Fazenda

(clique aqui para emissão);
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa

da União ou certidão positiva com efeito negativo (clique aqui para emissão);
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (clique aqui para emissão);
d) Consulta de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF/FGTS) (clique aqui para

emissão).
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