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RETIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

 
ONDE SE LÊ  
 
5 – DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

5.1 A realização do estágio curricular ocorrerá mediante assinatura do Termo de            
Compromisso e não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, portanto a           
efetivação do referido Termo pressupõe as seguintes exigências: 

 a) Termo de Convênio entre a Instituição que o candidato estuda e o IFSULDEMINAS; 
 b) Previsão de colação de grau que possibilite a permanência do candidato no programa  
de estágio, por um período mínimo de 6 (seis) meses. 
 

5.2 O Termo de Compromisso de Estágio terá duração de 6 (seis) meses, podendo ser               
prorrogado, observado o previsto no artigo 21- IN nº. 213/2019 “A duração do estágio, no               
mesmo órgão ou entidade, não poderá exceder quatro semestres, exceto quando se tratar             
de estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão ou entidade             
até o término do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário.”  

 
5.3 A carga horária a ser cumprida atenderá às necessidades das áreas/setores solicitantes             
da vaga para bolsa de estágio. 

 
5.4 A contratação estará condicionada ao atendimento da legislação específica, dos órgãos            
governamentais, bem como o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia do Sul de Minas Gerais em seus respectivos campi. 

 
5.5 O estágio não obrigatório, objeto deste edital, será desenvolvido como atividade            
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (art. 2º § 2º da IN nº. 213/2019). 

 
5.6 A realização do estágio será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período                
até o limite de 2 (dois) anos, conforme Lei 11788 e IN 213/2019, a partir da data de                  
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. 

 
5.7 Decorrido os dois anos o candidato só poderá concorrer a um novo edital desde que                
esteja matriculado em curso distinto do edital anterior. 

 
 



LEIA-SE 
 
5 – DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

5.1 A realização do estágio curricular ocorrerá mediante assinatura do Termo de            
Compromisso e não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, portanto a           
efetivação do referido Termo pressupõe as seguintes exigências: 

 a) Termo de Convênio entre a Instituição que o candidato estuda e o IFSULDEMINAS; 
 b) Previsão de colação de grau que possibilite a permanência do candidato no programa  
de estágio, por um período mínimo de 6 (seis) meses. 
 

5.2 O Termo de Compromisso de Estágio terá duração de 6 (seis) meses, podendo ser               
prorrogado, observado o previsto no artigo 21- IN nº. 213/2019 “A duração do estágio, no               
mesmo órgão ou entidade, não poderá exceder quatro semestres, exceto quando se tratar             
de estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão ou entidade             
até o término do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário.”  

 
5.3 A carga horária a ser cumprida atenderá às necessidades das áreas/setores solicitantes             
da vaga para bolsa de estágio. 

 
5.4 A contratação estará condicionada ao atendimento da legislação específica, dos órgãos            
governamentais, bem como o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia do Sul de Minas Gerais em seus respectivos campi. 

 
5.5 O estágio não obrigatório, objeto deste edital, será desenvolvido como atividade            
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (art. 2º § 2º da IN nº. 213/2019). 

 
5.6 A realização do estágio será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período                
até o limite de 2 (dois) anos, conforme Lei 11788 e IN 213/2019, a partir da data de                  
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. 

 
5.7 Decorrido os dois anos o candidato só poderá concorrer a um novo edital desde que                
esteja matriculado em curso distinto do edital anterior. 
 
5.8 As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário será na Reitoria do IFSULDEMINAS,             
Pouso Alegre, setor Assessoria internacional, de forma presencial.  

 


