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Estagiário de ESCO ou ESNO: 

1. Acordo de Cooperação (convênio) - deve constar os dados da Empresa Concedente do Estágio, a  

assinatura do responsável pela Concedente; Caso o estágio seja realizado com a interveniência de Agente 

de Integração (IEL, CIEE, etc.), ou ainda, realizado na EMBRAPA ou na AMMA, não há a necessidade 

da apresentação do Acordo de Cooperação, bastando que seja apresentado o Termo de Compromisso dos 

mesmos, e que tenha realizado a Solicitação via Portal do Aluno; 

2. Instrumento de Compromisso de Estágio - deve constar os dados e assinatura da Empresa Concedente e 

do Supervisor de Estágio, do aluno que pretende estagiar - se a concedente for fora de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia anexar cópia do Contrato Social ou outro (que comprove a autenticidade do 

signatário); 

3. Folha de Rosto - evidenciando o registro da solicitação de estágio supervisionado realizado na Secretaria 

On-line; 

4. Cópia da Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais ou, provisoriamente, a Proposta e o comprovante 

de pagamento do Seguro (Caso não tenha Agente de Integração). 

Estagiário Empregado:  (quando o estágio é realizado na empresa onde o aluno trabalha. Observação – Área 

que tenha aderência com o Curso do aluno): 

1. Além dos documentos previstos acima para o ESCO é necessária a apresentação dos seguintes 

documentos: 

2. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de identificação pessoal, do contrato de 

trabalho e anotações gerais);  

3. Declaração emitida pela empresa, em papel timbrado, contendo as informações sobre a função e as 

atividades realizadas pelo funcionário que pretende estagiar. 

Estagiário Empresário: (quando o estágio é realizado em empresa própria): 

1. Além dos documentos previstos acima para o ESCO é necessária a apresentação dos seguintes 

documentos: 

2. Cópia do Estatuto Social e Ata da Empresa, ou Contrato Social; 

3. Declaração detalhada, informando as atividades que exerce, em papel timbrado e assinado pelo Contador 

da Empresa. 

Estagiário Liberal: 

1. Além dos documentos previstos acima para o ESCO é necessária a apresentação dos seguintes 

documentos: 

2. Certidão de Regularidade do Órgão Profissional; 

3. Cópia da Carteira Profissional; 

4. Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais ou, provisoriamente, a Proposta e o comprovante de 

pagamento do Seguro. 

  


