São Paulo, 00 de mês de 2.099.

Ao Departamento de Estágios.
Ref.: Estágio Supervisionado
Curso Dabliu
Aluno Fulano (a) de Tal
RA: 000000-0
Campus: DALIBU
Declaro para os devidos fins que o (a) aluno (a) Fulano (a) de Tal,
matriculado no curso Dabliu, campus Xis, é proprietário ou sócio da Empresa
Ípsolon Modelo Ltda. desde 00/00/0000, cumprindo horário de......h00 às .....h00,
exercendo a função de NOME DA FUNÇÃO.
Exercendo as seguintes atividades:
(especificar)
Atenciosamente,

(Nome)Cicrano de Delta
(cargo)Sócio ou contador

Obs: anexar cópia do contrato social

Orientações
Serão desconsideradas declarações que não seguirem as seguintes solicitações:
Papel timbrado da empresa
Carimbo CNPJ
Identificação do responsável de quem assina (nome, cargo e crea)
Período que realizou estágio.( Ex; 15/10/02 a 15/08/05)
Carga horária mínima de:
o 300 h. para cursos relacionados à Informática,
o 320 h. para o curso de Desenho Industrial,
o 360 h. para Engenharias e Arquitetura.
Seja o aluno estagiário ou empregado efetivo, a pessoa responsável pela
assinatura da declaração pode ser o superior do aluno na empresa, o responsável pelo
setor de recursos humanos, sócio ou contador, caso o aluno possua empresa própria.
Com estas exigências atendidas, o setor de estágios do campus Indianópolis
deverá receber:






Do Aluno Estagiário:
 Declaração de horas; (entregar cópia original,
 Cópia do contrato de estágio

Do Aluno Efetivo (CLT):
 Declaração de que o aluno é funcionário; (entregar declaração original,
 Cópia da Carteira de Trabalho(foto, qualificação e registro)
Do Aluno com empresa própria:
 Quando for proprietário ou autônomo, a declaração poderá ser assinada pelo
contador.
 Quando for sócio, trocar a palavra proprietário por sócio e a declaração poderá se
assinada por outro sócio,
 Quando for autônomo, trocar a palavra proprietário por autônomo, dizer o ramo de
atividade .
 Declaração de prestação de serviço.(ANEXAR A DECLARAÇÃO)
 Contrato social.(ANEXAR A DECLARAÇÃO)
OBS: não receberemos declaração de horas digitalizada, xerox ou apenas cópia
do termo de compromisso de estágio.

Qualquer dúvida ou problema entrar em contato
tel 5586-4036 - e-mail. estagio.icet@unip.br

