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O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA
SUL - UFFS, no uso das suas atribuições legais, convoca os estagiários a seguir
relacionados, classificados conforme o Edital Nº249/UFFS/2013, de 10 de junho de
2013, a comparecerem na data, local e horário indicados neste edital, para assinatura
de Termo de Compromisso de Estágio e entrega da documentação.
1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ASSINATURA DO TERMO DE
COMPROMISSO
1.1 Os documentos exigidos para a assinatura do termo de compromisso são:
I - uma foto 3x4 recente;
II - identidade (RG) (original com cópia);
III - CPF (original com cópia);
IV - certificado de reservista, se for o caso, frente e verso do documento (original
com cópia);
V - atestado de matrícula e atestado de frequência, com indicação do ano ou período
que está cursando;
VI - título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral expedido pela internet e
com data atualizada na semana (original com cópia);
VII - certidão de nascimento ou casamento (que comprove o estado civil)
(originalcom cópia);
VIII - comprovante de conta corrente (com cópia de extrato ou cartão comprovando
os dados da conta, inclusive com dígitos verificadores);
IX - exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio;
X - declaração de não possuir bolsas ou auxílios financeiros da UFFS ou de outros
órgão oficiais (Anexo I deste edital);
XI - carteira de trabalho (original com cópia);
XII - documento de comprovação do número do PIS (original com cópia);
XIII - cadastro de estagiário preenchido (Anexo II deste edital).
2 CONVOCADOS
2.1 Os candidatos selecionados deverão se apresentar na ASSGP - Assessoria de
Gestão de Pessoas, localizada Unidade Bom Pastor, sala 01-02-02 na Rua Fernando
Machado, 108, centro, Chapecó - SC na data e horários indicados abaixo.
2.1.2 Os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos documentos solicitados
no item 1 deste edital.
ÁREA/CURSO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
Setor de atuação – Coordenação administrativa do Campus Chapecó
CANDIDATO

APRESENTAÇÃO

Andrey Vinícius Fagundes

Data: 25/07/2013 às 08:30min

Maikiel Dione Roos

Data: 25/07/2013 às 09:00min
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Bernardo André Mantovani

Data: 25/07/2013 às 09:30min

Lucas Martins de Oliveira

Data: 25/07/2013 às 10:00min

3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Os candidatos, se não comparecerem com toda a documentação exigida, no
local,data e horário estipulados neste edital, serão considerados desistentes.
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