
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 02/2017

CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

1ª Chamada

A Coordenadora de Estágio  da  Regional  Goiás,  no uso de suas  atribuições  legais,  convoca

Raquel Monteiro de Moura, classificada na primeira colocação do processo seletivo referente

ao Edital 02/2017, para preenchimento de vaga de estágio não - obrigatório junto à Chefia da

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas para comparecer à Coordenação de

Graduação para confirmação de ocupação da vaga e entregar toda documentação requerida

no Edital 02/2017, relacionada no ANEXO 1 deste documento. 

A candidata convocada deverá comparecer à Coordenação de Graduação, no período de 02

até  as  15  horas  de  03  de  outubro  de  2017,  munida  da  documentação  exigida  no  Edital

-02/2017, para sua contratação.

A convocada iniciará  suas  atividades de estágio  no dia  04 de outubro de 2017,  mediante

autorização emitida pela Coordenação de Graduação. 

Goiás, 02 de outubro de 2017. 

Profª. Carina Folena Cardoso
Coordenadora de Estágio da Regional Goiás



Anexo 1

Relação de documentos para apresentação na Coordenação de Graduação da Regional Goiás

A candidata convocada, deverá comparecer na Coordenação de Graduação portando: 

a) cópia do documento de identificação com foto (Registro Geral de Identidade-RG ou Carteira

Nacional de Habilitação-CNH), acompanhado do original ou cópia autenticada; 

b) extrato acadêmico ou histórico escolar atualizado, com presença do código de autenticação

do sistema que o emitiu (original) do candidato que foi utilizado para informar a média global

no ato da inscrição; 

c) declaração pessoal assinada, em formulário específico, anexo ao edital (ANEXO 2), de que

não possui vínculo empregatício ou recebe bolsa de natureza acadêmica durante o período de

realização do estágio e, ainda, de que possui tempo disponível para dedicar-se às atividades do

Estágio  Curricular  Não-Obrigatório,  no período de vigência da bolsa,  sem prejuízo  de suas

atividades acadêmicas regulares. 

d) Dados da conta bancária para depósito da bolsa.

O candidato chamado em convocação deverá, orientado pelo gestor do local da vaga, acessar

o  site:  http  s  ://ce.prograd.ufg.br/  -  menu:  formulários  –  para  acessar  e  preencher  os

documentos do contrato de estágio (ver lista abaixo), os quais deverão ser entregues no dia 03

de  outubro  de  2017  na  Coordenação  de  Graduação  da  Regional  Goiás,  que  emitirá  uma

autorização para início do estágio. 

As atividades de estágio  terão inicio no dia 04 de outubro de 2017.  Em eventuais  demais

chamadas será informado o período para entrega da documentação e a data de início do

estágio. 

Documentação necessária  para  contração do estagiário  (https://ce.prograd.ufg.br/p/14120-

formulários): 



a) Formulário de Cadastro de Estagiário (1 via); 

b) Termo de Compromisso (3 vias); 

c) Plano de Atividades de Estágio (3 vias); 

d)  Comprovante  de matrícula  com presença  do código  de autenticação do  sistema que o

emitiu. 

O candidato convocado que não se apresentar no local da vaga no período estipulado em cada

chamada,  ou  não  entregar  os  documentos  necessários  para  contração  dentro  do  prazo

determinado,  perderá  o  direito  a vaga e  irá  para  o  final  da  lista de espera,  sendo a vaga

destinada para uma nova convocação. 

Será  eliminado e  perderá  o  direito  a  vaga,  o  candidato convocado que:  não apresentar  a

documentação  exigida;  estudantes  que  estão  no  último  semestre  letivo  do  curso  e  com

previsão de integralização do currículo no primeiro semestre letivo de 2017; informar dados

incorretos no ato da inscrição ou que não atender aos requisitos dispostos neste Edital. 



ANEXO 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO 

Eu__________________________________________________ declaro para os devidos fins

que não possuo vínculo empregatício, nem recebo bolsa de qualquer natureza (exceto bolsa

permanência ou moradia) e, possuo tempo disponível para dedicar-me às atividades de

estágio curricular não obrigatório no período de vigência da bolsa.

 Data: ......./....../......

__________________________________ 

Assinatura do candidato




