
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO CONVÊNIOS PARA ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO 
OBRIGATÓRIOS Nº 02/2018 – PROPLAN/UFCSPA 

 
 A Pró-Reitoria de Planejamento/PROPLAN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o presente edital que estabelece o cronograma para celebração de 
convênios entre a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre/UFCSPA e instituições públicas ou privadas objetivando operacionalizar 
abertura de campo de estágio curricular não obrigatório para os acadêmicos 
matriculados nos cursos de graduação da UFCSPA, nos termos das leis nº 11.788 de 
25 de setembro de 2008 e 8.666 de 21 de junho de 1993.  
 
1. Das disposições preliminares 
 
1.1. A presente Chamada Pública destina-se a operacionalização de convênios junto 
às instituições públicas e privadas visando a abertura de campo de estágio curricular 
não obrigatório para os acadêmicos dos cursos de graduação da UFCSPA. 
 
1.2. São elegíveis todas as instituições de caráter idôneo, público ou privado com ou 
sem fins lucrativos, que ofereçam instalações que tenham condições de proporcionar 
ao acadêmico atividades de aprendizagem social, profissional e cultural e que 
indiquem um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar o estágio. 
 
1.3. A adesão ao Chamamento Público e a respectiva formalização do convênio é 
obrigatório no caso da Unidade Concedente de Estágio não optar pela intermediação 
de um Agente Integrador de Estágios. 
 
1.4. A formalização do convênio não desobriga a emissão e assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio - TCE e plano de atividades respectivo, os quais são 
requisitos obrigatórios para o início das atividades de estágio.  
 
1.5. A obrigatoriedade de contratação do seguro contra acidentes pessoais em favor 
dos acadêmicos é de responsabilidade da Unidade Concedente de Estágio. 
 
1.6. As despesas relativas à participação no Chamamento Público serão de 
responsabilidade do interessado. 

 
2. Das inscrições e do prazo 
 
2.1. A efetivação da inscrição ocorre com a submissão do formulário de inscrição 
manifestando o interesse na formalização do convênio constante no anexo A, bem 
como dos documentos obrigatórios relacionados no capítulo 3. 
 
2.2. A documentação destinada à inscrição e o Anexo A deste Edital, devidamente 
preenchidos e assinados, poderão ser enviados via correspondência ou serem 



 

 

entregues no Protocolo da UFCSPA, situado na Rua Sarmento Leite, 245 – Centro 
Histórico, Porto Alegre/RS – CEP: 90050-170. 

 
2.3. No caso do envio da documentação via correspondência, só serão aceitas cópias 
autenticadas. 
 
2. 4. O presente Chamamento Público se dá em processo de fluxo contínuo, com 
validade de 5 (cinco) anos. O encerramento desta Chamada, considerando sua 
publicação no Diário Oficial da União, dar-se-á no dia 11 de outubro de 2023. A critério 
da Pró-Reitoria de Planejamento este Chamamento poderá ser suspenso, revogado 
ou alterado a qualquer tempo. 
 
3. Dos documentos 
 
3.1 As instituições interessadas em formalizar convênio com a UFCSPA deverão 
enviar, além do formulário de inscrição – Anexo A - os seguintes documentos: 
 

a) Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado em cartório e demais 
alterações por ventura existentes; 

b) Minuta de instrumento de convênio, para estágios não obrigatórios, disponível 
no site da UFCSPA ou minuta própria, em ambos os casos preenchida e não 
assinada; 

c) Minuta de Termo de Compromisso de Estágio não obrigatório disponível no site 
da UFCSPA ou minuta própria; 

d) Certidão negativa de débitos de tributos municipais; 
e) Certidão negativa de débitos estaduais; 
f) Certidão negativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 
g) Certificado de regularidade do FGTS – CRF; 
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
i) Comprovante de inscrição junto ao CNPJ; 
j) Documento de designação de competência para assinatura de documentos em 

nome da instituição, caso não identificado no documento indicado no item a; 
k) Documentos pessoais do representante (CPF e RG). 

 
3.2 A documentação deverá ser enviada completa sob pena de indeferimento da 
solicitação de formalização de convênio. 
 
4. Do número de instituições a serem selecionadas 
 
4.1. Não há limites quanto ao número de instituições a serem selecionadas. No 
entanto, após o envio dos documentos e instrução do processo a Coordenação de 
Convênios e Projetos Institucionais encaminhará o processo para análise e parecer 
da(s) coordenação(ões) de curso(s) que avaliará, com fundamento na Lei Federal nº 
11.788/2008, a oportunidade e conveniência da formalização do convênio, com 
posterior remessa à Pró-Reitoria de Graduação/PROGRAD para ciência. Por fim, o 
processo é remetido para análise jurídica da Procuradoria Federal junto à UFCSPA, 
que realizará análise sobre a viabilidade jurídica da avença. 



 

 

5. Do número de vagas ofertadas para estágio e por curso 
 
5.1. Não há número de vagas estipulado para a concessão de estágio para os 
acadêmicos da UFCSPA, no então a instituição deverá observar o disposto no art. 9º, 
inciso III e o art. 17 da Lei Federal nº 11.788/2008. 
 
6. Dos anexos 
 

a) Anexo A – Formulário de cadastro de instituição pública ou privada para 
proposição de convênio para estágios curriculares não obrigatórios na 
graduação. 

 
7. Dos casos omissos 
 
7.1. Os casos omissos neste edital serão dirimidos pela Pró-Reitoria de Planejamento 
através da Coordenação de Convênios e Projetos Institucionais.    
 
 

Porto Alegre, 11 de outubro de 2018 
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