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Fatec Piracicaba – Deputado Roque Trevisan

DOCUMENTOS PARA INICIAR ESTÁGIO/VOLUNTÁRIO
OBJETIVOS:
- Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades no ambiente organizacional;
- Aproximar os conhecimentos acadêmicos das práticas de mercado com oportunidades para o estudante de conhecer
as organizações e saber como elas funcionam;
- Promover a integração da Faculdade/Empresa/Comunidade;
- Possibilitar ao estudante identificar-se com novas áreas de atuação;
- Propiciar colocação profissional junto ao mercado de trabalho.
CATEGORIAS DE ESTÁGIO:
- NÃO OBRIGATÓRIO – para alunos(as) do 1º e 2º Semestre
- OBRIGATÓRIO – para alunos(as) a partir do 3º Semestre
LEI Nº 11.788 DE 25/09/2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes, altera a redação do art. 428 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de vinte de
dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977 e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo
único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.

PROCESSO PARA O ESTÁGIO OU VOLUNTÁRIO
1º PASSO: o(a) aluno(a) deverá entregar a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA e ASSINADA pela empresa e
estagiário(a) na Secretaria Acadêmica:
ESTÁGIO
(Cumprir mínimo de 240h)

- Termo de Compromisso de Estágio (Contrato) (3 vias)

VOLUNTÁRIO
(Cumprir mínimo de 240h)

- Termo de adesão do voluntariado (3 vias)
- Cópia da apólice do seguro obrigatório (uma via)

2º PASSO: aguardar resposta da validação e assinatura da documentação (Secretaria Acadêmica). O prazo é de 5
dias úteis, após esse prazo procurar a Secretaria Acadêmica para retirar as vias assinadas.
DÚVIDAS sobre estágios poderão ser sanadas pessoalmente com os coordenadores de estágio:




Alimentos: Profa. Célia Regina D’Ávila Oliveira – E-mail: celia.oliveira3@fatec.sp.gov.br
Biocombustíveis: Prof. Paulo César Doimo Mendes – E-mail: fatecestagiobio@gmail.com
Gestão Empresarial: Profa. Nilcéia Cristina dos Santos e Profa. Valéria Cristina Scudeler – E-mail:
fatecestagiogestao@gmail.com.
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