DISPENSA DE ESTÁGIO

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO ESTÁGIO
SUPERVISONADO - CURSOS TÉCNICOS

O aluno concluinte da fase escolar dos Cursos Técnicos oferecidos pelo Colégio Barão de
Mauá poderá ser dispensado do cumprimento do Estágio Supervisionado quando
comprovar ter exercido profissionalmente atividade correlata ao curso, por um período
mínimo de um ano.
A atividade profissional poderá ser exercida conforme os itens abaixo.


Empregado em empresa privada, com contrato de trabalho.



Profissional liberal/autônomo prestando serviços técnicos diretamente ao cliente
seja ele pessoa física ou jurídica;



Sócio/proprietário de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, na
mesma área técnica do curso;

Em qualquer um dos casos acima, o aluno deverá apresentar documentos que comprovem
o exercício profissional:


Cópia da CTPS (paginas: foto, qualificação civil, registro e alterações de
cargo, se houver) e declaração da empresa (em papel timbrado, constando
endereço, carimbo do CNPJ, assinatura e carimbo do responsável pela
empresa, período de trabalho, cargo e descrição detalhada das atividades
desenvolvidas), quando empregado.



Comprovantes de prestação de serviços técnicos, declarações de clientes ou
contratos de prestação de serviço, quando profissional liberal/autônomo.



Contrato social, cartão CNPJ, declaração de atividades desenvolvidas,
quando sócio/proprietário de empresa.



Outros casos, não previstos nestas orientações, o solicitante deve apresentar
outros documentos que comprovem o exercício da atividade profissional para
análise.

A solicitação de dispensa do Estágio Supervisionado deverá ser feita por meio de
requerimento à Direção. O modelo de requerimento poderá ser obtido no site do Colégio
Barão de Mauá (www.colegiobarao.com.br) e entregue com os documentos comprobatórios
e cópia do RG, lembrando que a validade do RG é de 10 anos.
Toda a documentação deverá ser entregue em duas vias, encadernadas em pasta
canaleta; uma será devolvida ao aluno devidamente protocolada.
DISPENSA-DE-ESTÁGIO-V1.0

REQUERIMENTO PARA DISPENSA
DE ESTÁGIO

Ao
Colégio Barão de Mauá
A/C:
Direção Pedagógica
Eu,

______________________________________,

RG.

____________________,

concluinte do Curso Técnico de ______________________, em ____/____/____, solicito a
dispensa do cumprimento do Estágio Supervisionado e da apresentação do relatório
de estágio, por exercer profissionalmente atividade correlata ao curso, conforme
documentação anexa.
Mauá, _____ de ___________________ de ________.
Ass.: ____________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________
RG:__________________________ CPF _______________________________________
Telefone RES_________________________CEL ________________________________
Endereço_________________________________________________________________
Observação
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Despacho:

( ) Deferido

( ) Indeferido

_____________________________________

_______/_____/_____

Coordenação
______________________________________

______/_____/______

Direção
_______________________________________
Secretaria
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______/______/______

