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EDITAL DO ESTÁGIO CURRICULAR EXTERNO 

NÍVEL SUPERIOR – 1º SEMESTRE 2022 

PROCEDIMENTOS 

 

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Fundação Pública de Direito Público, entidade 

vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, 

tem como missão o apoio à Educação Profissional na esfera pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Com o objetivo de dinamizar o processo de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, a 

FAETEC autoriza a sua Divisão de Estágio – DIVEST a administrar a concessão de estágio aos 

Discentes de cursos superiores de Instituições Educacionais Externas que mantem convênio de 

concessão de estágio, em suas Unidades. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, regulamentado pela Lei Estadual nº 3.277 de 28 de outubro de 

1999 e pela Lei Federal 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008 é imprescindível para a formação 

profissional do Discente, uma vez em que é o momento em que a profissão é colocada em prática; 

proporciona a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática 

profissional, criando a possibilidade do exercício de suas habilidades. 

 

1 – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

1.1  Estarão aptos a participar do preenchimento das vagas de estágio, os alunos oriundos das 

instituições de ensino superiores, que tenham firmado convênio de concessão de estágio, 

com a FAETEC. Atualmente estão elencadas as seguintes:  

 

- Associação de Ensino Superior São Judas Tadeu; 

- Associação Educacional Marques do Amaral  - AEMA 

- Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM); 

- Faculdades Integradas Simonsen - ORBRACE; 

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro- IFRJ; 

- Instituto Superior de Educação La Salle - RJ; 

- Sociedade Civil Conservatório Brasileiro de Música – UNICBE;   

- Universidade Castelo Branco; 

- Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

- Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF/Campos; 

- Universidade Estadual da Zona Oeste - UEZO/UERJ; 

- Universidade Federal Fluminense - UFF; 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 

- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; 

- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 

http://www.faetec.rj.gov.br/
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1.2 – Para o presente exercício, de 2022, a inscrição se dará no site www.faetec.rj.gov.br/divest, 

no período conforme quadro abaixo:   

 

Para interessados no 1º SEMESTRE DE 2022 

Roteiro                                             Período 

Inscrição e envio dos No site www.faetec.rj.gov.br/divest 

Documentos 07/04/2022 a 15/04/2022 

Recebimento do Email com Quadro de 

Horário 

Entrega do TC assinado à DIVEST 

 

A partir de 16/04/2022 

Realização do estágio:   21 de abril  a 30  de agosto de 2022 

 

1.3  O número de vagas apresentado pelas Unidades FAETEC, para o primeiro semestre de 

2022, cuja lista integra este Edital, será ocupado por ordem de inscrição, confirmado 

através do número de ordem recebido no momento do cadastramento no site; 

 

1.4  Os documentos (identidade, C.P.F., comprovante de residência e apólice de seguro) deverão 

ser digitalizados ou fotografados – nitidamente - e anexados em arquivo à ficha cadastral; 

 

1.5  Após a inscrição, tendo em vista os critérios dos itens 1.3 e 1.4 (acima) o candidato receberá 

email da DIVEST comunicando a disponibilidade da vaga no local solicitado; 

1.5.1 Caso positivo, receberá neste ato, formulário contendo o QUADRO DE HORÁRIO, 

para comparecimento e preenchimento junto à Unidade onde realizará o estágio; 

1.5.2 A partir daí o candidato providenciará junto a sua instituição a confecção e respectivas 

assinaturas do TERMO DE COMPROMISSO, em três vias; 

1.5.3 Finalmente, deverá comparecer à DIVEST, portando o TERMO DE COMPROMISSO 

(assinado pelo candidato e sua Instituição de Ensino) e o QUADRO DE HORÁRIO 

preenchido, para recebimento da autorização para início do estágio; 

 

1.6 - Ao término do período determinado para realização do estágio, o aluno deverá comparecer a 

DIVEST, portando documento de avaliação/aprovação, fornecido pela Unidade FAETEC, 

quando receberá o documento oficial de FINALIZAÇÃO DO ESTÁGIO. 
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2 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1 – O estágio não será remunerado; 

 

2.2  - O seguro será obrigatório, e deverá constar do TC e deverá ser de responsabilidade da 

Instituição em que o aluno esteja matriculado; 

 

2.3 - A contratação do seguro, segundo a Lei 11.788/2008, deverá ser de responsabilidade da 

Instituição que o aluno esteja matriculado, no caso de estágio obrigatório; 

 

2.4 -O estagiário não terá vínculo empregatício com a FAETEC, em conformidade com 

determinação explícita na Lei Federal 11.788/2008. 

 

2.5  -Para os próximos períodos, a DIVEST, na época oportuna, divulgará os devidos 

procedimentos, tais como datas, número de vagas, local de estágio, entrega de documentos e 

demais itens pertinentes à atividade de estágio para alunos de instituições parceiras. 

 

Rio de Janeiro, ___ de _______________de 2022.  

 

 

_____________________________ 

IRANILDO CAMPOS 

PRESIDENTE DA FAETEC 

http://www.faetec.rj.gov.br/

