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SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES RELEVANTES DA NORMA 008 

 

 

A adequação deste normativo é justificada pela introdução da figura do Agente de 

Integração - Instituição pública ou privada que auxilia a CET no processo de 

aperfeiçoamento do Programa de Estágio.  Dentre as principais alterações ocorridas na 

Norma, destacamos: 

 Diretrizes/Instrumentos Jurídicos – a CET poderá, a seu critério, recorrer a serviços de 
Agente de Integração, que atuará em conformidade com a legislação vigente e que o 
Termo de Compromisso de Estágio será celebrado entre o estudante, a CET, a Instituição 
de Ensino e o Agente de Integração, quando necessário. 

 

 Acompanhamento da Situação Escolar   
 

 GRH/DPD realizará o acompanhamento da situação escolar dos estagiários com base 
em informação encaminhada pelo Agente de Integração ou por meio do recebimento 
de declaração escolar original emitida pela Instituição de Ensino interveniente em 
papel timbrado, devidamente assinada (identificando nome e cargo) e carimbada. 

 A não apresentação da declaração quando solicitado por GRH/DPD ocasionará 
rescisão do Termo de Compromisso de Estágio - TCE. 

 

 Período de Avaliação Escolar – Estabelecido prazo de 05 dias úteis anteriores à 
realização das avaliações escolares para entrega desta comunicação oficial por parte da 
Instituição de Ensino. 
 

 Prazo de Duração de Estágio -  O estágio terá a duração máxima de 02 anos, ou até o 
término do curso frequentado. Não será necessária anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 

 

 Bolsa Auxilio Educação - O valor mensal da BAE é obtido através do cálculo de horas 
estagiadas no mês em relação ao valor/hora previsto no TCE para o nível em que o 
estagiário estiver enquadrado e será pago mensalmente através de crédito em conta 
corrente do estagiário, em data estabelecida pela CET e o Agente de Integração ou 
somente pela CET. 

 

 Recesso Remunerado -     Sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 
ano, é assegurado ao estagiário período de recesso de 30 dias, a cada ano estagiado, 
sendo o primeiro recesso programado pelo estagiário com concordância de sua unidade 
de lotação e o segundo recesso definido pela Gerência de Recursos Humanos. 

 
 

 Auxilio Transporte  
 

 O valor do Auxilio Transporte será pago, mensalmente, através de crédito em conta 
corrente do estagiário, em data estabelecida pela CET e o Agente de Integração. 



 
 

 

 

 O valor diário do auxílio-transporte será referente a 02 (duas) tarifas de ônibus 
municipal de São Paulo, sempre atualizado aos mesmos percentuais aplicados ao 
reajuste. 

 Não haverá antecipação dos valores a serem pagos e serão considerados para 
pagamento os dias efetivamente trabalhados. 
 

 Vale Refeição 
 
 Retirado o limite de 22 vales/mês. O Vale Refeição será pago com base nos dias 

estagiados no mês. 
 O valor do Vale Refeição é equivalente a 90% do Vale Refeição diário concedido aos 

empregados. 
 É creditado, mensalmente, em data definida pela CET e o Agente de Integração. 

 

 Seleção de Estagiários - Os candidatos interessados em estagiar na Companhia 
deverão efetuar cadastramento eletrônico no site indicado pela CET. 
 

 Contratação do Estagiário - Retirada a necessidade de apresentação da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. Incluída cópia da Certidão de Casamento e Comprovante 
de Residência. 

 

 Período de Aferição - A frequência do estagiário será apurada, para fins de pagamento 
no período compreendido entre o dia 1º. e o último dia de cada mês.  Poderá ser 
estabelecido outro período de aferição pela CET e o Agente de Integração. 

 

 Seguro Contra Acidentes Pessoais – Incluído que o seguro poderá ser contratado e 
custeado pelo Agente de Integração. 

 

 Procedimentos Demissionais – não haverá anotação e baixa na CTPS. 
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I. OBJETIVO 

 

Estabelecer diretrizes para o Programa de estágio CET, que visa a complementação do ensino e 
aprendizagem do estudante. 
 

II. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Todas as Unidades Orgânicas. 
 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Estágio 

 
É a oportunidade concedida a estudantes de vivenciar atividades práticas, proporcionando 
aprendizagem social, profissional e cultural, com a interveniência da Instituição de Ensino. O 
estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo, como também o aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular. 

 

1.2. Estagiário  
 
Estudantes, com idade mínima de 16 anos completos, com matrícula e frequência regular em 
cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, incluindo os de ensino superior, 
de educação profissional de nível médio, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, 
em áreas afins às atividades da Companhia.  
 

1.3. Empregado Estudante 
 
Empregados da Companhia, estudante, onde caracteriza-se a necessidade de 
complementação curricular, em áreas afins às atividades da Companhia, desde que 
obrigatória para obtenção do Certificado de Conclusão do Curso.  

 

1.4. Supervisor de Estágio – SE 
 
Empregado lotado em UO concedente do estágio, com formação acadêmica ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, ficando 
responsável pela sua orientação técnica e acompanhamento sistemático das atividades a 
serem desenvolvidas. 
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1.5. Bolsa Auxílio Educação – BAE 

 
Refere-se à remuneração concedida mensalmente aos estagiários, com a finalidade de 
subsidiar despesas escolares e outras, decorrentes no desenvolvimento do estágio. 

 

1.6. Auxílio Transporte 
 
Refere-se à ajuda de custo efetuada ao estagiário, mediante crédito em conta corrente, 
visando subsidiar o deslocamento do estagiário para cumprir o contrato de estágio. 

 

1.7. Recesso 
 
É o período de descanso concedido ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual 
ou superior a 01 (um) ano, preferencialmente durante as férias escolares, sendo concedido 
de maneira proporcional no caso de estágio com duração inferior a 01 (um) ano.  

 

1.8. Vale Refeição 
 
Refere-se ao valor creditado, mensalmente, em cartão a ser utilizado pelo estagiário em suas 
refeições. 

 

1.9. Carga Horária 

 
Corresponde à Jornada de atividade do estagiário, devendo ser compatível com seu horário 
acadêmico. 

 

1.10. Quadro de Estagiários 
 

Corresponde ao quantitativo de vagas oferecidas para estágio, distribuídas por nível, curso, 
carga horária e alocadas por Unidade Orgânica. 

 

1.11. Nível I de Estágio 
 

Refere-se aos cursos vinculados ao ensino superior. 
 

1.12. Nível II de Estágio 
 
Refere-se aos cursos vinculados à educação profissional de nível médio, ao ensino médio, 
a educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 

 

1.13. Agente de Integração 
 

Instituição pública ou privada que auxilia a CET no processo de aperfeiçoamento do 
Programa de Estágio. 
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2. DIRETRIZES 

 

2.1. A CET, através de seu programa de estágio, visa à complementação do ensino e da 
aprendizagem do estudante, mediante o desenvolvimento de atividades planejadas, 
acompanhadas e avaliadas em conformidade com os currículos, programas e calendários 
escolares, favorecendo, desta forma, o treinamento prático e o aperfeiçoamento técnico e de 
relacionamento humano, mediante a sua participação em projetos e trabalhos regulares da 
Companhia. 

 

2.2. O Programa de Estágio da CET visa proporcionar ao estudante com matrícula e frequência 
regular em Instituição de Ensino pública ou privada, de ensino superior, de educação 
profissional de nível médio, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, e somente 
enquanto estiver cursando, o exercício de atividades profissionais correlatas à sua formação 
educacional, em complementação aos conhecimentos teóricos recebidos. 

 

2.3. O estágio a estudantes fundamenta-se na Lei no 11.788 de 25 de setembro de 2.008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes, bem como na Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 
1.996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 

2.4. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, sendo sua realização possível 
através de Termo de Compromisso de Estágio - TCE, celebrado entre o estudante, a CET, a 
Instituição de Ensino e o Agente de Integração quando necessário. 
 

2.5. As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário devem ser compatíveis com aquelas 
previstas no Termo de Compromisso de Estágio-TCE e com o curso realizado pelo 
estagiário, das quais terão acompanhamento do Supervisor de Estágio - SE, de forma a 
garantir o aprendizado prático. 
 

2.6. Devido à obrigatoriedade de realização de Concurso Público para a admissão de 
empregados, determinada pela Constituição Federal, a efetivação de estagiários não é 
possível, quando da conclusão do curso ou do término do contrato do estágio. 
 

2.7. A CET poderá contratar estudantes estrangeiros, nos termos da Lei nº 11.788 de 
25/09/2008, regularmente matriculados em cursos superiores, autorizados ou reconhecidos, 
observados o prazo do visto temporário de estudante. 

 

2.8. Está vedada a contratação de estagiários menores de idade para desempenhar atividades 
em vias públicas. 

 

2.9. A CET poderá, a seu critério, recorrer a serviços de agente de integração, que atuará em 
conformidade com a legislação vigente. 

 

 

2.10. Instrumentos Jurídicos 

 

2.10.1. Convênio de Concessão de Estágio 
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É facultada a Instituição de Ensino a celebração do convênio de concessão de estágio 
com a CET, de acordo com a Lei nº 11.788 de 2.008. 
 
A celebração de convênio de concessão de estágio entre a Instituição de Ensino e a CET 
não dispensa a celebração do Termo de Compromisso de Estágio - TCE. 

 

2.10.2.   Termo de Compromisso de Estágio - TCE  
 

Celebrado entre o estudante, a Companhia, a Instituição de Ensino e o Agente de 
Integração, quando necessário. 

 

2.10.2.1. Vigência do Termo de Compromisso de Estágio – TCE  
 

O TCE terá vigência de no máximo 02 anos contados a partir da efetiva contratação do 
estagiário ou até a data do término do curso frequentado. 
 
Para os estagiários na condição de pessoa com deficiência o Termo de Compromisso 
de Estágio terá vigência condicionada ao término do curso frequentado, de acordo com 
a Lei 11.788/08. 
 
O TCE poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, 
mediante comunicação escrita. 

 

2.11. Acompanhamento da Situação Escolar  
 

2.11.1. GRH/DPD realizará o acompanhamento da situação escolar dos estagiários com base em 
informação encaminhada pelo Agente de Integração ou por meio do recebimento de 

declaração escolar original emitida pela Instituição de Ensino interveniente em papel 

timbrado, devidamente assinada (identificando nome e cargo) e carimbada, contendo 
as seguintes informações:  

 
a) Nome completo do (a) aluno (a);  
b) Registro do (a) aluno (a) ou número de matrícula;  
c) Curso frequentado;  
d) Ano, semestre ou módulo em curso;  
e) Horário das aulas;  
f) Duração total do curso ou previsão de término. 

 
 

2.11.2.   As Declarações Eletrônicas serão validadas por meio da emissão do Certificado de 
Autenticidade Digital. 
 

2.11.3.   A não apresentação da declaração quando solicitado por GRH/DPD ocasionará rescisão 
do Termo de Compromisso de Estágio - TCE. 

 

2.11.4.  O estagiário deverá apresentar situação escolar com matrícula e frequência regular e 
evolução no curso. 
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2.11.5. Nos casos de mudança de Instituição de Ensino, curso e/ou horário de estudo, GRH/DPD 
avaliará a situação escolar e possibilidade de continuidade do estágio. 

 

2.11.6. Caso seja necessário, GRH/DPD poderá solicitar documento complementar para análise 
da situação escolar do estagiário. 

 

2.11.7. A entrega da declaração escolar é de responsabilidade do estagiário. 

 
2.12. Quadro de Estagiários  
 

2.12.1.  O Quadro de Estagiários da Companhia é aprovado em Resolução de Diretoria, sendo 
que a quantidade de vagas de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, não 
poderá exceder a 20% do quadro de empregados de cada estabelecimento da 
Companhia. 

 

2.12.2.   As solicitações de alterações do nível e carga horária da vaga de estágio somente são 
possíveis para vagas em aberto constantes no Quadro de Estagiários aprovado, devendo 
ser encaminhadas à GRH, com as devidas justificativas. 

 

2.12.2.1. GRH/DPD analisará a viabilidade da proposta, encaminhando para aprovação da 
Gerência de Recursos Humanos e da Superintendência de Recursos Humanos. 

 

2.12.3.   As alterações na quantidade de vagas do Quadro de Estagiários serão avaliadas por 
SRH/GRH e encaminhadas para aprovação em Resolução de Diretoria. 

 

2.13. Jornada de Estágio  

 

2.13.1.  A carga horária de estágio deverá respeitar o horário e a jornada prevista no Termo de 
Compromisso de Estágio - TCE, os quais serão firmados em consonância ao 
estabelecido na Lei 11.788/08. 

 

2.13.2.  A jornada de estágio deverá ser compatível com o horário escolar do estagiário, de forma 
a não prejudicar as suas atividades escolares e atender à programação estabelecida para 
o programa de estágio. 

 

2.13.3.  Desde que não comprometa o horário de estudo do estagiário, será autorizada a 
possibilidade de flexibilização de 30 minutos para entrada ou saída do horário 
estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio - TCE. 

 

2.13.4.  Caso seja determinado, por meio de Aviso Geral, horário fixo de trabalho aos empregados 
da Companhia, este deverá ser adotado também para os estagiários e desde que não 
comprometa o horário de estudo. 

 

2.13.5.  Atividades de integração e/ou treinamento ocorrerão em horário a ser estabelecido por 
GRH/DPD. 
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2.13.6.  Não será permitido realizar e registrar horas excedentes às estabelecidas no Termo de 
Compromisso de Estágio - TCE. 

 

2.13.7. Estagiários de ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino 
médio: 
 

2.13.7.1. A jornada não poderá ultrapassar 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, 
nem mesmo para qualquer tipo de compensação, podendo contemplar período de 15 
minutos para descanso. 

 

2.13.8.  Estagiários de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos: 

 

2.13.8.1. A jornada não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

 

2.13.9.   Período de Avaliação Escolar 
 

2.13.10. No período de avaliações escolares a carga horária de estágio será reduzida pelo menos 
à metade, visando garantir o bom desempenho do estudante, nos termos da Lei 
11.788/08.  

 

2.13.11. Para usufruir da redução da jornada de estágio nas datas de avaliações escolares ou 
acadêmicas o estagiário deverá entregar à GRH/DPD, 05 dias úteis anteriores à sua 
realização, comunicação oficial original emitida pela Instituição de Ensino em papel 
timbrado, devidamente assinada (identificando nome e cargo) e carimbada, 
disponibilizando cópia simples ao Supervisor de Estágio para acompanhamento. Este 
procedimento se aplica somente quando a instituição de ensino adotar verificações de 
aprendizagem periódicas ou finais.  

 

2.13.12. Para a liberação no período de provas deve ser utilizado o código de apontamento 
correspondente. 

 

2.14. Prazo de Duração do Estágio 
 

O estágio terá a duração máxima de 02 anos, ou até o término do curso frequentado.  
  

Para os estagiários na condição de pessoa com deficiência o prazo de duração do estágio 
será condicionado ao término do curso frequentado, de acordo com a Lei 11.788/08. 

 

2.15. Bolsa Auxílio Educação – BAE      
 
Os valores da BAE por nível de estágio e seus índices de reajuste, serão estabelecidos em 
Resolução de Diretoria - RD. O valor mensal da BAE é obtido através do cálculo de horas 
estagiadas no mês em relação ao valor/hora previsto no TCE para o nível em que o 
estagiário estiver enquadrado e será pago mensalmente através de crédito em conta 
corrente do estagiário, em data estabelecida pela CET e o Agente de Integração ou 
somente pela CET. 
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2.16. Recesso Remunerado            
 

2.16.1.  Sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 ano, é assegurado ao 
estagiário período de recesso de 30 dias, a cada ano estagiado, sendo o primeiro recesso 
programado pelo estagiário com concordância de sua unidade de lotação e o segundo 
recesso definido pela Gerência de Recursos Humanos. 

 

2.16.2.  Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de estágio com 
duração inferior a 01 ano.  

 

2.16.3.  GRH encaminhará, anualmente, a partir do mês de julho, listagem para que seja efetuada 
a programação da data de início do primeiro recesso. Esta informação deve ser devolvida 
na data estabelecida 

 

2.16.4.  Para alteração da programação é necessário formalizar a solicitação junto a GRH. 
  

2.16.5.  O recesso será remunerado, por meio de Bolsa Auxilio Educação – BAE, com base no 
valor por hora multiplicado pela carga horária, considerando-se os dias úteis do período 
de recesso. 

 

2.16.6.  Não serão fornecidos durante o período de recesso: Vale Refeição e Auxílio-Transporte. 
 

2.16.7.  Por ocasião do desligamento se o estagiário não tiver usufruído do recesso remunerado 
será providenciado o pagamento integral/proporcional do recesso, independente do 
motivo de desligamento. 

 

2.17. Auxílio -Transporte 
 

2.17.1.  É creditado em data estabelecida pela a CET e o Agente de Integração.  
 

2.17.2.  O valor diário do auxílio-transporte será referente a 02 (duas) tarifas de ônibus municipal 
de São Paulo, sempre atualizado aos mesmos percentuais aplicados ao reajuste. 

 

2.17.3.  Não haverá antecipação dos valores a serem pagos e serão considerados para 
pagamento os dias efetivamente trabalhados. 

 

2.18. Vale Refeição 
 

2.18.1.  Tem direito ao recebimento de Vale Refeição o estagiário que, de acordo com o Termo de 
Compromisso de Estágio cumprir a jornada efetiva de 06 horas/dia.  
 

2.18.2.  O valor do Vale Refeição é equivalente a 90% do Vale Refeição diário concedido aos 
empregados. 
 

2.18.3.  É creditado, mensalmente, em data definida pela CET e o Agente de Integração. 
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2.19. Requisição de Estagiários                   
 

A solicitação para preenchimento de vaga de estágio deverá ser formalizada pelo 
encaminhamento, à GRH/DPD, do formulário “Requisição de Estagiário – RE”.    

 
O preenchimento de vagas dar-se-á de acordo com a disponibilidade orçamentária, vagas 
existentes e autorização de GRH. 

 

2.20. Seleção de Estagiários 

 

2.20.1.  O processo seletivo de estagiários dar-se-á da seguinte forma: 
 

a) Os candidatos interessados em estagiar na Companhia deverão efetuar 
cadastramento eletrônico no site indicado pela CET. 

b) GRH/DPD efetuará a seleção dos candidatos a vaga de estágio, com base nas 
necessidades apontadas na Requisição de Estágio encaminhando-os para entrevista 
na UO detentora da vaga. 

c) A UO detentora da vaga selecionará o candidato aprovado para contratação. 
 

Ocorrendo recusa, por parte da Instituição de Ensino na celebração de Convênio de 
Concessão de Estágio – CCE ou de Termo de Compromisso de Estágio - TCE, por 
qualquer motivo, o candidato será eliminado do processo seletivo. 
 

2.20.2.  Seleção/Contratação de Pessoas Com Deficiência 

 

2.20.2.1. A CET disponibilizará as pessoas com deficiência o percentual de 10% das vagas 
oferecidas, nos termos da Lei 11.788/08, na proporção em que forem autorizadas as 
reposições de vagas e mediante a existência de candidatos inscritos para estagiar na 
Companhia. 
 

2.20.2.2. GRH/DPD encaminhará o candidato em seleção para entrevista na UO detentora da 
vaga. 
 

2.20.2.3. Estará assegurado ao candidato nessa condição, o ingresso na vaga oferecida, 
mediante apresentação de laudo médico que comprove a deficiência. Somente poderá 
haver recusa por parte da UO detentora da vaga caso o candidato não atenda aos 
requisitos exigidos para a vaga e mediante relatório contendo a justificativa assinado 
pelo responsável pela UO. 
 

2.20.2.4. Para a seleção de estagiários inscritos na condição de pessoa com deficiência será 
utilizado o cadastramento efetuado no site indicado pela CET. 

 

2.21. Contratação de Ex-Estagiários 

Não será permitida a recontratação de ex-estagiários na Companhia. 
 

2.22. Avaliação Médica 
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2.22.1.  Será realizada avaliação médica de ingresso e de desligamento aos estagiários da 
Companhia. 

 

2.22.2.  Caso o desligamento ocorra em até 90 dias a contar da data de contratação, o estagiário 
estará dispensado do exame médico demissional. 

 

2.23.  Contratação do Estagiário 
 

2.23.1.  A contratação do estagiário ocorrerá mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Declaração escolar original e em papel timbrado, emitida pela Instituição de 

Ensino interveniente, devidamente assinada (identificando nome e cargo) e 

carimbada, contendo as seguintes informações:  

 Nome completo do (a) aluno (a); 

 Registro do (a) aluno (a) ou número de matrícula; 

 Curso frequentado; 

 Ano, semestre ou módulo em curso; 

 Horário das aulas; 

 Duração total do curso ou previsão de término. 

 

Observação: as Declarações Eletrônicas serão validadas por meio da emissão do 
Certificado de Autenticidade Digital. 

 
b) Cópia da Certidão de Casamento. 

 
c) Cópia do CPF e do RG, ou somente cópia RG caso conste neste o nº do CPF.  

      Observação: no caso de aluno estrangeiro deverá ser apresentada cópia simples do 
visto acompanhada do original. 

 
d) Cópia do RG do responsável em caso de candidato a vaga de estágio menor de 

idade. 
 

e) Comprovante de Residência. 
 
f) 02 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas e sem data. 

 
g) TCE devidamente assinado: 

  Pelo candidato e, nos casos em que este tenha idade inferior a 18 anos, também 
por seu responsável legal ou assistente legal; 

  Pela CET, através da unidade de Recursos Humanos, com identificação do 
empregado responsável e CNPJ; e  

  Pela Instituição de Ensino, que deverá também identificar o responsável, bem 
como seu cargo e apor carimbos deste e da Instituição de Ensino. 

  Pelo Agente de Integração, quando necessário. 
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2.24. Integração 
 

Todos os estagiários serão convocados para participar do processo de integração, 
realizado por GRH/DPD, com o objetivo de propiciar aos mesmos conhecimentos sobre a 
Companhia e desenvolver atitudes que favoreçam sua adaptação no ambiente profissional. 

 

2.25. Acompanhamento do Estagiário  
 

O acompanhamento e orientação do estagiário são de responsabilidade do Supervisor de 
Estágio - SE, sendo que este somente poderá orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente. 

 

2.26. Relatório de Atividades 
 

Deverá ser emitido e enviado à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 06 
(seis) meses, contendo a ciência do estagiário.  
 

2.27. Movimentações do Estagiário 
 

2.27.1.  Transferências 
 

Qualquer solicitação de transferência de estagiário deverá ser feita pela UO concedente, 
por meio do preenchimento e envio à área de destino, do formulário “Transferência de 
Estagiário – TE”, que deverá indicar o novo Supervisor de Estágio - SE, as atividades a 
serem desempenhadas e outras mudanças que tenham ocorrido, enviando a GRH/DPD. 
 
A concretização do processo de transferência dependerá de avaliação e aprovação por 
parte de GRH/DPD. 
 

2.27.2. Mudanças na Situação Escolar / Atividades do Estagiário 

 

2.27.2.1. As alterações na natureza do Termo de Compromisso de Estágio-TCE, seja ela de 
Instituição de Ensino, curso, horário (de estudo e/ou de estágio), atividades ou mudança 
de Supervisor, devem ser comunicadas de imediato a GRH/DPD por meio do 
preenchimento e envio do formulário “Mudança de Situação Escolar/Atividades do 
Estagiário – MSE”, juntamente com os documentos comprobatórios necessários. 

 

2.27.2.2. GRH/DPD analisará a solicitação, avaliando sua viabilidade. Se a solicitação for 
pertinente, GRH/DPD providenciará alteração do Termo de Compromisso de Estágio - 
TCE por meio de documento complementar. 

 

2.27.2.3. No caso de emissão de novo Termo de Compromisso de Estágio-TCE ou Termo Aditivo 
o estagiário deverá entregar estes documentos devidamente assinados a GRH/DPD, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias. A necessidade de alteração deste prazo deve ser 
comunicada a GRH/DPD. 

 

2.27.2.4. A alteração (transferência, atividades, horário de estágio, supervisor de estágio) 
somente poderá ser processada após a assinatura dos documentos emitidos e 
mediante comunicação de GRH/DPD. 
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2.27.2.5. Ocorrendo recusa, por parte da Instituição de Ensino na celebração do Termo de 
Compromisso de Estágio-TCE, por qualquer motivo, implicará no desligamento do 
estagiário. 

 

2.28. Frequência 
 

2.28.1.   A atividade em estágio deverá ocorrer sempre sob o acompanhamento do Supervisor de 
Estágio - SE, devendo ser observado o cumprimento do horário estabelecido no Termo 
de Compromisso de Estágio – TCE.  

 

2.28.2.  O período para cumprimento das atividades de estágio poderá, excepcionalmente, ocorrer 
entre 5h00 e 22h00, em período compatível com o horário de estudo.  

  

2.28.3.  A realização de atividades em estágio aos sábados, domingos e feriados somente poderá 
ocorrer se autorizada por GRH/DPD, condicionada à solicitação e justificativa da UO 
interessada, não podendo ultrapassar a jornada diária e semanal máxima prevista no 
Termo de Compromisso de Estágio-TCE. 

 

2.28.4.  O responsável pela UO, em nível hierárquico de Gerente, poderá a seu critério, delegar 
ao Supervisor de Estágio – SE a atribuição de atestar a Folha de Frequência e registrar 
as ocorrências de estágio. 

 

2.28.5.  Em hipótese alguma o estagiário poderá registrar irregularmente, na sua frequência, a 
jornada de estágio. 

 

2.29. Apontamentos e Ocorrências 
 

2.29.1.  O controle de frequência deverá ser preenchido manualmente e assinado diariamente, 
devendo constar o horário efetivo de entrada e saída. 

 

2.29.2.  Em caso de ausências pelos motivos da tabela abaixo, preencha justificativas no campo 
“Registro de Ocorrências de Apontamento”. 

 

Tabela de Ocorrências 

Código Ocorrência 

32 Atividade Externa 

33 Avaliação Escolar 

34 Período de Recesso Remunerado 

35 Integração/Treinamento  

 

2.29.3.  Em caso de rasuras, o estagiário deverá preencher o horário a ser considerado no campo 
“Registro de Ocorrências de Apontamento” e no campo código preencha a observação 
“RASURA”. 

 

2.30. Período de Aferição 
 

A frequência do estagiário será apurada no período compreendido entre o dia 1º. e o último 
dia de cada mês. Poderá ser estabelecido outro período de aferição estabelecido entre a 
CET e o Agente de Integração. 
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2.31. Faltas e Afastamentos 
 

2.31.1.  Em caso de faltas o estagiário deverá comunicar seu Supervisor Técnico de Estágio.  
 

2.31.2.   A Companhia possibilitará o afastamento do estagiário pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, desde que o pedido de afastamento seja previamente justificado e 
formalizado junto à Unidade de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
com antecedência mínima de 05(cinco) dias. Após análise, poderá ocorrer o afastamento, 
sem que haja a interrupção do Termo de Compromisso de Estágio – TCE. 

 

2.31.3.   Para efeito de pagamento da Bolsa Auxílio Educação - BAE serão consideradas apenas 
as horas efetivamente realizadas pelo estagiário. 

 

2.32. Segurado Facultativo no Regime Geral da Previdência Social 
 

O estagiário poderá filiar-se à Previdência Social, por sua própria vontade, podendo se 
inscrever em uma das Agências da Previdência Social.  

 

2.33. Seguro Contra Acidentes Pessoais 
 

Em atendimento à Lei 11.788/08, o estagiário estará coberto por seguro contra acidentes 
pessoais ocorridos durante a sua permanência na Companhia e no desenvolvimento de 
suas atividades, excluindo-se os acidentes de percurso. Os acidentes ocorridos durante o 
período de estágio não se configuram como acidente de trabalho. O seguro poderá ser 
contratado e custeado pelo Agente de Integração. 

 

2.34. Equipamento de Proteção Individual – EPI 
 

2.34.1.  Como forma de preservar a integridade física dos estagiários e propiciar condições 
seguras de realização do estágio, a CET fornecerá EPIs de acordo com as atividades 
previstas e avaliação de GRH/DSS. O estagiário é responsável pela adequada utilização 
e conservação dos EPIs, respondendo por possíveis perdas e danos que, a eles, venham 
a ocorrer, arcando com os respectivos prejuízos que serão descontados da Bolsa Auxílio 
Educação – BAE. 

 

2.34.2.  A devolução dos EPIs deverá ocorrer sempre que houver: 

a) Desligamento do estagiário; 
b) Alteração nas atividades desenvolvidas pelo estagiário, que resulte na dispensa do uso 

do EPI; 
c) Necessidade de troca ou o vencimento da vida útil do EPI. 

 

2.34.3.  A UO concedente do estágio deverá, em qualquer uma das situações especificadas, 
efetuar a devolução imediata dos EPIs, ao Almoxarifado da Companhia, através do 
formulário “Devolução de Material” - DM.  
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2.35. Desligamento do Estagiário 

 

2.35.1.  O desligamento do estagiário ocorrerá quando não forem respeitadas as cláusulas e 
condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Estágio - TCE e/ou nas seguintes 
situações: 

 

2.35.2.  Por iniciativa do estagiário, seja qual for o motivo alegado, mediante comunicação por 
escrito. 

 

2.35.3.  Por iniciativa da UO concedente do estágio, quando o estagiário: 

a) Não observar este normativo; 
b) Apresentar comportamento inadequado que possa acarretar problemas à área onde 

realiza o estágio; 
c) Apresentar 10 faltas consecutivas e não justificadas; 
d) Registrar a frequência de outro ou permitir que registrem a sua. 

 

2.35.4.  Por iniciativa de GRH/DPD, quando o estagiário: 
a) Concluir o período máximo de 02 anos de duração do estágio; 
b) Concluir o curso; 
c) Não respeitar as cláusulas e condições do Termo de Compromisso de Estágio; 
d) Trancar sua matrícula ou desistir/abandonar o curso;  
e) Transferir-se de curso ou horário/período de estudo sem possibilidade de 

aproveitamento na própria ou em outra UO; 
f) Transferir-se de Instituição de Ensino sem prévia consulta a GRH/DPD; 
g) Apresentar qualquer mudança em sua situação escolar que não possa adequar-se às 

possibilidades de estágio oferecidas pela Companhia; 
h) Não obtiver evolução (aprovação) no curso; 
i) Não cumprir o estabelecido no item 2.10; 
j) Quando ocorrer recusa da Instituição de Ensino na celebração de convênio de 

concessão de estágio ou termo de compromisso de estágio, por qualquer motivo, nas 
mudanças da situação escolar. 

 

2.36. Procedimentos Demissionais  

 

2.36.1.  A UO concedente de estágio deverá providenciar em todos os casos, se for necessário, a 
devolução ao(a): 
 
a) Almoxarifado Administrativo: dos EPIs e uniformes sob a responsabilidade do 

estagiário; 
b) Biblioteca: empréstimos de livros. 

 

2.36.2.  Na hipótese de recebimento indevido da Bolsa Auxílio Educação, Vale Refeição ou Auxílio 
Transporte, fica o estagiário obrigado ao ressarcimento aos cofres da Companhia da 
importância recebida, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação 
pertinente, conforme o caso. 

 

2.36.3.  Os desligamentos por iniciativa do estagiário ou da UO concedente de estágio, deverão 
ser comunicados a GRH/DPD por meio de e-mail indicando o motivo e data do 
desligamento para que sejam adotas as providencias preliminares. 
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2.36.4.  A UO concedente de estágio deverá enviar, nos desligamentos por iniciativa do estagiário 
ou da própria UO, à unidade de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: 

 
a) “Solicitação de Desligamento de Estagiário – SD”, devidamente preenchida e 

assinada;  
b) Carteira de Identificação Funcional – Crachá; 

 

2.36.5.  Os desligamentos cujas SDs forem encaminhadas após o fechamento do quadro de 
estagiários serão processados no primeiro dia útil do mês subsequente ao desligamento. 

 

2.36.6.  Os desligamentos por iniciativa de GRH/DPD serão informados por meio de CI, 
especificando o motivo e a data do desligamento, sendo que a UO concedente deverá 
comunicar ao estagiário seu desligamento e adotar os procedimentos estabelecidos por 
GRH/DPD. 

 

2.36.7.  Termo de Realização de Estágio 
 

Deverá ser emitido por GRH/DPD, o Termo de Realização de Estágio, quando do 
desligamento do estagiário, contendo a indicação resumida das atividades desenvolvidas, 
os períodos e a avaliação de desempenho. 

 

2.36.8. Avaliação do Programa de Estágio 
 

Quando do seu desligamento o estagiário deverá responder questionário, referente à 
avaliação do estágio realizado, objetivando subsidiar a avaliação do Programa de Estágio 
oferecido pela Companhia. 

 

2.37. Concessão de Estágio para Empregado Estudante 

 

2.37.1.  O estágio será concedido a empregados da Companhia nos casos em que ficar 
estritamente caracterizada a necessidade de complementação curricular, desde que o 
curso e as atividades de estágio sejam compatíveis, limitada à carga horária necessária à 
obtenção do certificado de conclusão do curso, não podendo ser prorrogado sob qualquer 
alegação, considerando-se o grau de interesse da Companhia.  

 

2.37.2.  O número máximo de oportunidades de estágio aos empregados corresponde a 1% do 
número de empregados da Companhia. 

 

2.37.3.  A concessão de estágio ao empregado estudante poderá ocorrer dentro de sua jornada 
de trabalho ou fora dela. 
 

2.37.4.  Caso não seja possível sua realização durante a jornada normal de trabalho, o estágio 
poderá ser viabilizado na própria UO ou em outra, com a concordância das 
chefias/gerências das UOs envolvidas e sem que isto implique em ônus, de qualquer 
natureza para a Companhia. 

 

2.37.5.  O estágio é uma oportunidade que a CET oferece ao empregado estudante para o 
desenvolvimento de atividades práticas na sua área de estudo, não constituindo de forma 
alguma compromisso para com a mobilidade ou enquadramento funcional, senão uma 
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atividade de complementação curricular. Não serão concedidas, sob nenhuma forma, 
benefícios, promoções e/ou tratamento diferenciado durante e após a conclusão de 
estágio, sendo que este não terá qualquer remuneração adicional. 

 

2.37.6.  A realização de estágio pelo empregado estudante está condicionada à aprovação de 
GRH. 

 

2.37.7.  Constatado por GRH/DPD ou pela UO concedente do estágio qualquer descumprimento 
das disposições desta Norma, a concessão do estágio ao empregado estudante poderá 
ser suspensa. 

 

2.37.8.  Documentação Necessária 
 

2.37.8.1. O empregado deverá encaminhar a GRH/DPD solicitação de realização do estágio, 
contendo: 

 
a) Solicitação do Estágio: 

 

 Na própria UO de lotação: em papel timbrado CET, juntamente com a autorização 
de sua UO de lotação e Gerência. 

 Em outra UO: em papel timbrado CET, juntamente com a autorização de sua UO de 
lotação, Gerência e concordância da UO concedente. 

 A jornada a ser liberada para a realização do estágio deverá ser definida em comum 
acordo entre o empregado, sua UO de lotação e a UO concedente. 

 

b) Declaração emitida pela Instituição de Ensino: caracterizando a obrigatoriedade 
da realização do estágio para conclusão do curso, com especificação da carga 
horária mínima necessária, em papel timbrado da Instituição de Ensino. 

 

c) Plano de Atividades de Estágio: Emitido em papel timbrado CET, devidamente 
assinado pelo empregado estudante; Supervisor de Estágio e responsável pela UO 
concedente e rubricado em todas as páginas, em papel timbrado CET. 

 

2.37.9. Formalização e Início do Estágio 
 

2.37.9.1. Após a autorização de GRH o empregado deverá comparecer em GRH/DPD para 
assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade de Estágio a Empregado 
Estudante, aceitando as regras que regem o estágio para empregados. 

 

2.37.9.2. GRH/DPD comunicará à(s) unidade(s) envolvida(s) o início do estágio. 
 

2.37.9.3. Nos casos em que o empregado realizar o estágio em outro complexo predial 
GRH/DPD comunicará a GRH para liberação do ponto eletrônico. 

 

2.37.10. Realização e Conclusão do Estágio 
 

2.37.10.1. Durante a realização do estágio o empregado estudante deverá cumprir a 
programação estabelecida na Solicitação do Estágio e no Plano de Atividades de 
Estágio. 
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2.37.10.2. O empregado deverá apresentar a GRH/DPD os relatórios finais de estágio.  
 

2.37.10.3. Em nenhuma hipótese poderão ser assinados e entregues à Instituição de Ensino sem 
anuência de GRH/DPD relatórios e outros documentos. Após validação e assinaturas 
o empregado estudante deverá entregar uma cópia para arquivo em GRH/DPD.  

 

2.37.10.4. Após a finalização do estágio o empregado estudante deve retornar às suas atividades 
na UO de origem, caso o estágio tenha sido realizado em outra UO.  

 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.1. Da Unidade Orgânica Concedente do Estágio 

 

3.1.1. Emitir a "Requisição de Estagiário - RE", encaminhando-a a GRH/DPD. 
 

3.1.2. Efetuar entrevista com candidatos a vaga de estágio encaminhados por GRH/DPD.  
 

3.1.3. Receber o estagiário contratado, encaminhando-o para o Supervisor de Estágio para início 
das atividades estabelecidas. 

 

3.1.4. Informar ao estagiário quanto à necessidade de apresentação da Declaração Escolar, 
quando solicitado por GRH/DPD, sob pena de desligamento em caso de não apresentação 
ou não evolução no curso. 

 

3.1.5. Efetuar o acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário 
juntamente com o Supervisor do Estágio. 
 

3.1.6. A Folha de Frequência de Estagiário e o Relatório de Atividades de Estágio deverá ser 
assinado pelo Titular da UO, com carimbo, 

 

3.1.7. Encaminhar solicitação de alterações de nível de vaga e carga horária a GRH/DPD, 
contendo a justificativa. 
 

3.1.8. Assinar documentação referente à solicitação do período de recesso do estagiário e 
encaminhá-la a GRH. 

 

3.1.9. Emitir correspondência a GRH/DPD, informando o período e motivos do afastamento do 
estagiário. 
 

3.1.10.   Emitir os formulários Mudança de Situação Escolar/Atividades de Estágio – MSE e 
Transferência de Estagiário – TE, encaminhando-os a GRH/DPD. 

 

3.1.11.  Emitir o formulário Solicitação de Desligamento de Estagiário - SD, no caso de 
desligamentos por iniciativa da Unidade concedente ou do próprio estagiário, anexando a 
documentação necessária. 

 

3.1.12.   Dar ciência ao estagiário quanto ao seu desligamento quando ocorrer por iniciativa de 
GRH/DPD.  
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3.1.13.  Devolver os EPIs e uniformes ao Almoxarifado Administrativo e livros à Biblioteca para 
que não conste débito quando do desligamento do estagiário. 

 

3.1.14.  Encaminhar à GRH/DPD a documentação relativa à solicitação de concessão de estágio a 
estudante. 

 

3.1.15.  Garantir o cumprimento do disposto neste normativo. 
 

3.1.16.  Comunicar a GRH/DPD qualquer alteração ocorrida na situação escolar e de atividades 
de estágio. 

 

3.2. Do Supervisor de Estágio 

 

3.2.1. Orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. 
 

3.2.2. Efetuar o acompanhamento sistemático das atividades a serem desenvolvidas pelo 
estagiário, orientando-o e propiciando o aprendizado prático. 

 

3.2.3. Garantir a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas na Requisição de Estagiário-RE e no Termo de Compromisso de Estágio-TCE. 
 

3.2.4. Comunicar a GRH/DPD qualquer alteração ocorrida na situação escolar e de atividades de 
estágio. 

 

3.2.5. Solicitar ao estagiário, quando necessário, documentação referente aos períodos de 
avaliação escolares ou acadêmicas. 
 

3.2.6. Verificar o cumprimento das horas para as atividades de estágio, conforme estipulado no 
Termo de Compromisso de Estágio – TCE. 
 

3.2.7. Assinar a folha de frequência do estagiário e verificar a compatibilidade com a declaração 
de avaliação escolar, quando for o caso. 

 

3.2.8. Comunicar ao estagiário a realização de atividades de integração/treinamento. 
 

3.2.9. Estimular permanentemente o estagiário sobre uma postura ética, quer por ações ou 
exemplos. 
 

3.2.10.  Garantir o cumprimento do disposto neste normativo. 
 

3.2.11.  Rubricar os relatórios de atividades que o estagiário deverá apresentar na Instituição de 
Ensino. 

 

3.2.12.  Comunicar e encaminhar o estagiário a GRH/DSS para a realização de exames médicos. 
 

3.2.13.  Aplicar avaliação de desempenho do estagiário. 
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3.2.14.  Orientar o estagiário sobre o uso obrigatório de EPIs quando estes forem necessários. No 
caso de estagiário transferido de outra UO, emitir, quando necessário, Requisição de 
Material – RM, ao Almoxarifado Administrativo, solicitando os EPIs obrigatórios. 

 

3.2.15.  Receber dos estagiários cópia dos comunicados dos períodos de avaliação, caso a 
Instituição de Ensino adote verificações de aprendizagem periódicas ou finais, para que 
nos respectivos períodos a carga horária do estágio possa ser reduzida pelos menos à 
metade, segundo estipulado no Termo de Compromisso de Estágio-TCE, e encaminhar 
original a GRH/DPD. 

 

3.2.16.  Acompanhar, quando necessário, visita de representante de Instituição de Ensino para 
avaliar as instalações da CET. 

 

3.2.17.  Orientar e providenciar junto ao estagiário e a UO a documentação necessária para 
efetuar o desligamento. 

 

3.2.18.  Devolver os EPIs e uniformes ao Almoxarifado Administrativo e livros à Biblioteca para 
que não conste débito quando do desligamento do estagiário. 

 

3.2.19.  Solicitar ao Almoxarifado Administrativo, quando necessário, a substituição dos EPIs. 

 

3.3.  Do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos - DPD 
 

3.3.1. Efetuar a seleção de candidatos a vaga de estágio. 

 

3.3.2. Assegurar ao candidato em seleção, inscrito na condição de pessoa com deficiência, a 
participação no processo seletivo. 

 

3.3.3. Encaminhar candidato aprovado para a realização de exame médico de ingresso. 
 

3.3.4. Emitir o Termo de Compromisso de Estágio – TCE, encaminhando para assinatura de 
GRH. 

 

3.3.5. Orientar o candidato aprovado quanto às providências necessárias para contratação. 
 

3.3.6. Receber e conferir a documentação para contratação entregue pelo candidato aprovado e 
informar a data, horário e local onde será realizada a contratação. 
 

3.3.7. Encaminhar a GRH a documentação necessária para a contratação do estagiário. 
 

3.3.8. Emitir carta de encaminhamento para início de estágio à UO concedente e comunicar a 
mesma a data de contratação do estagiário. 

 

3.3.9. Convocar os estagiários para participação em atividade de integração/treinamento. 
 

3.3.10.  Realizar a integração do novo estagiário. 
 

3.3.11.  Informar a GRH/DSS o cronograma de realização das atividades de Integração. 
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3.3.12.  Avaliar as solicitações de movimentação de estagiários, providenciando os documentos 
necessários para sua formalização. 

 

3.3.13.  Agendar visita de Instituição de Ensino à CET, informando a UO e GRH/DSS. 
 

3.3.14.  Administrar o Quadro de Estagiários, efetuando, mensalmente, todas as alterações, 
inclusões e exclusões ocorridas.  

 

3.3.15.  Emitir Declaração de Estágio quando necessário. 
 

3.3.16.  Emitir relatórios de atividades semestrais para assinatura, encaminhando-os para as 
Instituições de Ensino; 

 

3.3.17.  Realizar acompanhamento da situação escolar dos estagiários e solicitar a relação de 
matérias cursadas quando necessário. 

 

3.3.18.  Analisar as solicitações relativas à alteração de nível e/ou carga horária da vaga de 
estágio, encaminhando-as para autorização de GRH. 

 

3.3.19.  Analisar as solicitações encaminhadas pelas UOs concedentes relativas ao período e 
motivos do afastamento dos estagiários, informando GRH, quando autorizadas. 

 

3.3.20.  Comunicar à Instituição de Ensino as alterações ocorridas, nas condições de estágio 
previstas no Termo de Compromisso de Estágio – TCE e para o caso de mudança de 
Instituição de Ensino emitir novo TCE. 

 

3.3.21.  Informar a GRH os desligamentos efetuados. 
 

3.3.22.  Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar Termo de Realização do Estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho. 

 

3.3.23.  Solicitar ao almoxarifado administrativo, biblioteca e GRH a verificação de débitos dos 
estagiários desligados. 

 

3.3.24.  Informar à GIN os estagiários desligados para cancelamento das permissões de acesso. 
 

3.3.25.  Analisar as solicitações recebidas relativas à concessão de estágio a empregados 
estudantes, encaminhando-as para autorização de GRH e providenciar Termo de 
Compromisso e Responsabilidade de Estágio de Empregado Estudante. 

 

3.3.26.  Enviar às Instituições de Ensino, com periodicidade mínima de 06 meses, relatório de 
atividades, com vista do estagiário e do Supervisor de Estágio. 
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3.4.  Do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho - DSS 
 

3.4.1. Participar do processo de integração de estagiários, abordando questões referentes à 
segurança e adequada utilização de EPIs, de acordo com programação elaborada por 
GRH/DPD. 
 

3.4.2. Aplicar os exames médicos aos estagiários. 
 

3.4.3. Acompanhar, quando necessário, visita de representante de Instituição de Ensino para 
avaliar as instalações da CET. 
 

3.4.4. Contratar seguro contra acidentes pessoais, quando custeado pela CET, encaminhar à 
Companhia Seguradora os arquivos eletrônicos relativos ao Seguro e fornecer 
informações de custo ao DPD. 
 

3.5. Da Gerência de Recursos Humanos - GRH 

 

3.5.1. Autorizar a reposição das vagas aprovadas no Quadro de Estagiários aprovado.  
 

3.5.2. Autorizar a concessão de estágio a Empregados Estudantes. 
 

3.5.3. Encaminhar para a Superintendência de Recursos Humanos as solicitações de alteração 
de nível, carga horária, ou de alteração no Quadro de Estagiários. 
 

3.5.4. Encaminhar para SRH relatório propondo alterações no quadro de estagiários aprovado. 
 

3.5.5. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, devidamente preenchido por GRH/DPD. 
 

3.5.6. Confeccionar Carteira de Identificação Funcional (crachá)  
 

3.5.7. Fornecer ao estagiário informações referentes a apontamentos e pagamentos. 
 

3.5.8. Emitir Controle Individual de Estagiário – CIE e termo de responsabilidade de entrega do 
crachá. 

 

3.5.9. Efetuar a apuração da frequência do estagiário por meio dos relatórios encaminhados 
pelas áreas. 
 

3.5.10.  Processar a contratação do estagiário. 
 

3.5.11.  Encaminhar Controle Individual de Estagiário – CIE com as informações conferidas a 
unidade de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, após a contratação 
do estagiário. 
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3.5.12.  Cadastrar o estagiário na Folha de Pagamento. 
 

3.5.13.  Encaminhar, mensalmente, a GRH/DPD relatório de estagiários com mais de 10 faltas 
durante o período de aferição. 

 

3.5.14.  Processar o pagamento da Bolsa Auxílio Educação – BAE, com base no registro de 
frequência e horas limite determinadas para o estágio, quando realizado pela Companhia. 
 

3.5.15.  Processar pagamento do auxílio-transporte e recesso remunerado, quando realizado pela 
Companhia. 

 

3.5.16.  Providenciar o crédito do Vale Refeição. 
 

3.5.17.  Encaminhar à GFI, a solicitação de pagamento da Bolsa Auxílio Educação – BAE aos 
estagiários, quando o pagamento for realizado pela Companhia. 

 

3.5.18.  Efetuar o cálculo do valor do recesso do estagiário por ocasião do desligamento. 
 

3.5.19.  Emitir relação da programação do recesso e enviar às UOs. 
 

3.5.20.  Encaminhar ao Banco pagador da Bolsa Auxílio Educação - BAE, relação dos valores a 
serem creditados nas contas correntes dos estagiários, quando o pagamento for 
realizado pela Companhia. 

 

3.5.21.  Com base em relatório mensal encaminhado por GRH/DPD, informando o desligamento 
de estagiários, providenciar junto à Folha de Pagamento os acertos necessários. 

 

3.5.22.  Fornecer dados referentes à Bolsa Auxílio Educação – BAE, Vale Refeição e Auxílio-
Transporte ao DPD, quando necessário. 

 

3.5.23.  Controlar a programação do recesso remunerado dos estagiários. 
 

3.5.24.  Encaminhar ao Agente de Integração as informações necessárias para o pagamento da 
Bolsa Auxilio Educação e Auxilio Transporte. 

 

3.6.  Superintendência de Recursos Humanos - SRH 

 

3.6.1. Autorizar as alterações nível de vaga de estágio e carga horária de estágio. 
 

3.6.2. Encaminhar para CGP relatório propondo alterações no dimensionamento do quadro de 
estagiários aprovado. 

 

3.7.  Da Gerência de Recursos Administrativos - GRA  
 

3.7.1. Receber da UO concedente de estágio a requisição de EPIs e proceder conforme norma 
específica de EPI. 

 

3.7.2. Informar a GRH/DPD em 24 horas, os possíveis débitos de EPIs em nome do estagiário 
que está sendo desligado. 
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3.8.  Da Biblioteca 
 

3.8.1. Receber da UO concedente de estágio a devolução dos empréstimos de livros e proceder 
conforme Norma específica do assunto. 
 

3.8.2. Informar a unidade de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, em 24 
horas, os possíveis débitos de empréstimos de livros em nome do estagiário que está 
sendo desligado. 
 

3.9.  Do Candidato / Estagiário 

 

3.9.1. Providenciar a documentação necessária para contratação e entregá-la nos prazos 
estabelecidos por GRH/DPD. A não entrega da documentação no prazo estabelecido 
poderá implicar na eliminação do candidato no processo seletivo. 

 

3.9.2. Comparecer em GRH/DPD sempre que convocado. 
 

3.9.3. Participar da integração/treinamento realizados. 
 

3.9.4. Comparecer para início do estágio na UO concedente, em dia e horário agendados. 
 

3.9.5. Receber os EPIs nos casos de necessidade de sua utilização, assinando o Termo de 
Responsabilidade. 
 

3.9.6. Registrar o ponto, manualmente, na Folha de Frequência de Estágio, atentando para o 
limite de horas estipuladas para o estágio. 
 

3.9.7. Devolver os EPIs quando do desligamento, responsabilizando-se e autorizando o desconto 
do valor correspondente na Bolsa Auxílio Educação - BAE, quando não o fizer. 
 

3.9.8. Zelar pelos equipamentos colocados a sua disposição pela Companhia, 
responsabilizando-se pelos mesmos. 
 

3.9.9. Providenciar, quando solicitado por GRH/DPD, a declaração escolar encaminhando-a nas 
datas estabelecidas. 
 

3.9.10. Entregar ao Supervisor de Estágio cópia dos comunicados oficiais dos períodos de 
avaliação, caso a Instituição de Ensino adote verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais e encaminhar documento original rubricado pelo Supervisor de Estágio a GRH/DPD.  
 

3.9.11. Para solicitar a redução da jornada de estágio nas datas de avaliações escolares ou 
acadêmicas deverá entregar à GRH/DPD, 05 dias úteis anteriores à data de realização 
das provas, comunicação oficial original emitida pela Instituição de Ensino em papel 
timbrado, devidamente assinada (identificando nome e cargo) e carimbada e disponibilizar 
cópia simples ao Supervisor de Estágio para acompanhamento  
 

3.9.12.  Providenciar a assinatura nos documentos necessários para formalização das 
movimentações dos estagiários, entregando a GRH/DPD, conforme prazo estabelecido. 
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3.9.13.  Providenciar visto do Supervisor de Estágio no relatório de atividades entregue pela 
Instituição de Ensino e providenciar sua devolução. 

 

3.9.14.  Informar e justificar, com antecedência, ao Supervisor de Estágio, a necessidade de faltas 
ou afastamentos, de forma que este possa tomar as providências necessárias junto a 
GRH/DPD. 

 

3.9.15.  Comunicar imediatamente ao Supervisor de Estágio - SE qualquer mudança em sua 
situação escolar. 

 

3.9.16. No caso de emissão de novo Termo de Compromisso de Estágio - TCE ou Termo Aditivo 
deverá entregar estes documentos devidamente assinados à GRH/DPD, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, sendo necessária alteração deste prazo deve ser comunicada a 
GRH/DPD. 
 

3.9.17.  Quando ocorrer alteração de Instituição de Ensino providenciar Declaração Escolar, junto 
à Instituição de Ensino, entregando-a a UO concedente. 

 

3.9.18. Nos casos de extravio da Carteira de Identificação Funcional – Crachá, elaborar 
declaração especificando os motivos, obtendo a ciência do Supervisor de Estágio e a 
quem a mesma deverá ser entregue. 

 

3.9.19.  No caso de desligamento entregar ao Supervisor de Estágio, os EPIs, se for o caso, bem 
como, Carteira de Identificação Funcional - Crachá para as devidas providências. 

 

3.9.20.  Por sua própria vontade, filiar-se à Previdência Social na condição de Segurado 
Facultativo. 

 

3.10. Do Empregado Estudante Estagiário 

 

3.10.1.  Encaminhar solicitação de concessão de estagiário a unidade de Planejamento e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, contendo toda a documentação necessária. 
 

3.10.2.  Assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade de Empregado Estudante. 
 

3.10.3.  Cumprir os procedimentos desta Norma durante os processos de solicitação, 
formalização, início, realização e conclusão do estágio. 

 

3.11. Da Chefia do Gabinete da Presidência – CGP 
 

3.11.1.  Firmar Convênio de concessão de Estágio com as Instituições de Ensino. 
 

3.11.2.  Encaminhar para Diretoria Plena relatório propondo alterações no dimensionamento do 
Quadro de Estagiários. 

 

3.12. Da Diretoria Plena 
 

3.12.1.  Aprovar o quadro de vagas de estágio e os reajustes da Bolsa Auxilio Educação, 
mediante relatório emitido pela unidade de Recursos Humanos. 
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3.12.2.  Deliberar sobre aprovação de solicitações de alterações no dimensionamento do quadro 
de estagiários. 

IV. REFERÊNCIAS 

 
a) Lei nº 11.788 de 25/09/2008 
b) Lei nº 9.394 de 20/12/1996 
c) Manual do Estagiário 
d) Estágio ao Empregado Estudante - Orientações 
e) Manual do Supervisor de Estágio 
 

V.  REGISTROS APLICÁVEIS  
 
a) Requisição de Estagiário - RE – E-035  
b) Mudança na Situação Escolar/Atividades do Estagiário – MSE – E-036  
c) Transferência de Estagiário – TE –E-037  
d) Solicitação de Desligamento de Estagiário – SD –. E-038  
e) Devolução de Material – DM – E- 015 
f) Requisição de Material – RM – E- 017 
g) Termo de Compromisso de Estágio  
h) Termo de Compromisso e Responsabilidade de Estágio a Empregado Estudante  
i) Avaliação de Desempenho 
j) Solicitação do Estágio na mesma UO  
k) Solicitação de Estágio em outra UO  
l) Plano de Atividades de Estágio ao Empregado Estudante 
m) Termo de Realização do Estágio  
n)  Controle Individual de Estagiário – CIE  
 

VI. HISTÓRICO DAS REVISÕES 

 
VERSÃO 

Nº PÁGINA ITEM DATA 

00 Todas - 01/05/97 

01 Todas - 24/05/00 

 
REVISÃO 

Nº PÁGINA ITEM DATA 

02 Todas - 26/09/08 

03 Todas - 11/04/09 

04 Todas - 25/08/10 

05 Todas - 30/08/16 

06 Todas - 05/10/17 

 

VII. APROVAÇÃO 

 
Esta Norma foi aprovada através da RD nº PR 103/17 de 05/10/17, conforme Expediente 
0204/97; revoga todas as disposições contrárias e passa a vigorar a partir de 05/10/17. 

 


