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A Divisão de Apoio Técnico- DIDAT vem, por meio deste, esclarecer alguns pontos acerca da modalidade 

ESTAGIO CURRICULAR: 

 

- Ao pleitear uma vaga de estágio curricular no INPA o candidato deverá, antes do início do mesmo, dirigir-

se à DIDAT para dar entrada na sua solicitação de estágio. NÃO SERÃO MAIS AUTORIZADOS estágios 

curriculares já em andamento ou finalizados. Acerca disso, solicitamos que os orientadores nos ajudem no 

sentido de encaminharem seus futuros estagiários à DIDAT para oficializar seu vinculo com o INPA antes de 

iniciarem qualquer atividade, sob pena de não terem seus estágios validados. 

- Até o 50 dia útil de cada mês o estagiário deverá encaminhar à DIDAT seu relatório mensal (modelo na 

página do INPA). Cabe ao orientador verificar se este relatório está sendo entregue regularmente. 

- Ao final do estagio, o aluno deverá devolver seu crachá à DIDAT  

- Para realizar o Estágio Curricular, o estudante deverá estar matriculado na disciplina ESTÁGIO ou 

equivalente. 

 

- Os documentos necessários para realizar o estágio curricular no INPA são:  

 Termo de compromisso de estágio (em três vias), modelo do INPA, devidamente assinado pelo 

estudante e pelo responsável da sua Instituição de Ensino. 

 Formulário único devidamente preenchido de forma digitada (não será aceito seu preenchimento 

manual)  

 Ofício de Encaminhamento ao Estágio (fornecido pela instituição de ensino) 

 Comprovante de seguro 

 Plano de trabalho  

 Cópia do RG e CPF 

 Comprovante de Residência 

 Declaração de matrícula e histórico escolar. Onde deverá constar que o estudante está matriculado 

na disciplina Estágio ou equivalente. 

 02 fotos 3X4 iguais e recentes 



- Todos os modelos de formulários e termos estão disponíveis na página do INPA, no endereço: 

ftp://ftp.inpa.gov.br/pub/documentos/DAT/ESTAGIO_CURRICULAR_OBRIGATORIO/ 

 

 

Atenciosamente 

Divisão de Apoio Técnico – DIDAT/COCP/INPA 
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