
Coordenação do Protagonismo Estudantil

DIRETRIZES PARA O ESTÁGIO  NÃO-OBRIGATÓRIO DO ENSINO MÉDIO

   De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/1996, lei Federal nº 11.788/2008, regulamentada pelo  decreto estadual   
nº 29.704/2009 e Lei 8069 de 13/07/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Do serviço de Agente de Integração

1. Os serviços de Agente de Integração Público deverão ser executados pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
– STDS, através do Projeto Primeiro Passo atendendo a jovens estudantes na faixa etária entre 16 e 21 anos que estejam 
regularmente matriculados na Escola Pública a partir da 1ª série do ensino médio.

2. Os serviços de Agente de Integração  Privado só poderão ser executados junto as unidades escolares da rede estadual se 
estiverem devidamente conveniados com a SEDUC ou que apresentarem suas propostas de atividades.

Da vaga do estágio e Recrutamento

1. A vaga deverá ser divulgada pelos Agentes de Integração estadual STDS ou agentes Privados e concedente na unidade de 
ensino junto com a informação sobre a atividade a ser desenvolvida pelo aluno(a), 

2. Poderá  ser  realizado  uma  pré-seleção  dos  alunos  a  vaga  quando  solicitado  pelo  Agente  de  Integração  ou  Entidade  
Concedente da vaga a escola.

Da seleção do aluno(a)  

1. A Unidade de Ensino deverá esclarecer o aluno(a) sobre a atividade de estágio, informada pelo Agente de Integração 
Público ou Privado ou Entidade concedente para que o aluno possa candidatar-se a vaga;

2. No caso de solicitação de seleção a Unidade de Ensino divulgará a(s) vaga(s) para todos os aluno(a)s, mas ressaltará que é  
necessário ter no mínimo nota 6(seis) nas disciplinas de matemática e português e boas práticas comportamentais.  

3. A Unidade de Ensino deverá esclarecer o aluno sobre a importância do desempenho acadêmico para poder  participar  do 
processo de seleção da vaga. 

4. A forma de seleção(entrevista,redação outras), pela qual o(a) aluno(a) passará, deverá ser informada previamente pelos  
Agentes de Integração Público ou Privado ou Concedente a Unidade de Ensino, para que possa comunicar ao aluno(a); 

5. No caso de insucesso do aluno(a) na seleção a vaga de estágio, realizado pelo Agente de Integração público ou privado ou  
direto com a Concedente, é importante que a unidade de ensino seja informada, para que esta possa fazer as correções e 
intervenções pedagógicas necessárias em seu processo de aprendizagem.

Dos documentos
São necessários para  efetivação do estágio do aluno(a):

1. Declaração Padrão da Unidade de ensino
2. Termo  de  Compromisso  Padrão  do  Estágio-TCE  (acordado  entre  SEDUC/STDS/Agentes  de  Integração  Privados  e 

Conveniados)
3. Plano de Atividades do Estagio fornecido pela Unidade Concedente Pública ou Privado, parte integrante do TCE.
4. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

Da formalização

Só poderá ser assinado o Termo de Compromisso Padrão:

1. Que conste todas as informações da Entidade Concedente, a referência do Agente de Integração quer  seja ele Público ou  
Privado;

2. Que tenha sido analisado pelo Setor Jurídico da SEDUC e obtiver parecer DEFERIDO; 
3. Que conste Declaração Padrão de Estágio fornecido pela Unidade de Ensino original;
4. Assinam o TCE:
a) o educando ou seu representante legal, quando ele for menor de 18 anos ou absoluta ou relativamente incapaz,
b) o representante legal da parte Concedente,
c) o diretor da Unidade de Ensino e o 



d) o responsável legal do Agente de Integração;

5- O TCE deverá ter quatro vias: uma para o aluno(a), uma para escola, uma para o Agente de Integração e uma para a  
Unidade Concedente do estágio.

Das obrigações das Unidades de Ensino

1. Indicar  um profissional  da  Unidade  de  Ensino(Coordenador  Escolar),  para  ser  responsável  pelo  acompanhamento  e 
avaliação das atividades do estagiário junto a parte  Concedente; 

2. Exigir  da Concedente  e  do educando a  apresentação  periódica,  trimestralmente  de  Relatório  das  atividades para  o 
acompanhamento,  se  estão adequadas ao plano de atividades apresentado pela  Empresa  Concedente, por ocasião da 
assinatura do Termo de Compromisso Padrão;

3. Consultar o Setor Jurídico da SEDUC e setor de estágio da CODEA/Protagonismo Estudantil sempre que tiver dúvida 
sobre a legalidade do estágio;

4. Esclarecer ao aluno(a) sobre a importância do desempenho acadêmico na Unidade de Ensino e a frequência como um dos  
critérios de indicação ao processo de seleção da vaga de estágio;

5. Alertar ao aluno(a)  sobre o compromisso que assume com a frequência e desempenho acadêmico na Unidade de Ensino a  
partir de sua permanência  no estágio;

6. Orientar ao aluno(a)  que em caso de baixo desempenho escolar ou baixa frequência, este será primeiramente alertado pela 
Unidade de Ensino, com interveniência da Superintendência das Escolas de Fortaleza – SEFOR/CREDE e que no caso de 
persistir o prejuízo na aprendizagem ou na frequência  no decorrer  do estágio, ele poderá ser desligado do estágio através  
de solicitação por oficio da Unidade de Ensino ao Agente de Integração / Unidade Concedente;

7. Emitir  mensalmente Relatório de Frequência, e bimestralmente de notas para o Agente de Integração/Unidade Cedente,  
comprovando  o  acompanhamento  pedagógico(guardar  cópias  assinadas  pelos  agente  de  integração/concedente  do 
recebimento do mesmo);

8. A escola enviar para as CREDES/SEFOR relatório de aluno(a)  em situação de estagio na unidade de ensino;
9. Manter atualizados os dados de nota e frequência dos alunos tanto nos diários de classe, como no SIGE Escola;
10. Informar de imediato ao Agente de Integração e Unidade Concedente qualquer alteração na situação escolar do aluno(a), 

tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Unidade de Ensino ou prejuízo na  
aprendizagem;

11. Comunicar  a  parte  Concedente  do  estágio,  através  da  Declaração  do  aluno(a)  as  datas  de  realização  das  avaliações 
Unidade de Ensino;

12. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio, bem como do Plano das Atividades para que não haja  
prejuízo no horário e na aprendizagem do aluno de acordo com a recomendação da Secretaria de Educação;

13. Somente  aceitar  o  Termo  de  Compromisso  Padrão  de  Estágio,  acordado  pela  SEDUC/STDS  e  demais  Agentes  de  
Integração;

14. Só assinar Termo de Compromisso DEFERIDO 
15. Emitir apenas Declaração Padrão para fins de estágio do aluno(a).

Das  obrigações dos Agentes de Integração/Unidade Concedente

1. Informar as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno(a)  desde o momento da divulgação da vaga e posteriormente no  
Plano de Atividades;

2. Cumprir as cláusulas do  TCE sem alteração;
3. Informar ao aluno(a)  estagiário sobre seus deveres e direitos dentro da Unidade Concedente;
4. Somente aceitar Declaração Padrão de Estágio da Unidade Escolar, fornecida pelo unidades de ensino estadual aprovada  

pela SEUDC;
5. Indicar 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  até  10  (dez)  estagiários  simultaneamente,  informar  
imediatamente a unidade de ensino o nome e contatos deste profissional;

6. Fiscalizar suas Unidades Cedentes verificando se estão informando corretamente para o aluno(a)  seus direitos e deveres, no  
que se refere aos detalhes da atividade e ser exercida;

7. A Unidade Concedente deverá fornecer ao aluno ao final do período de estágio, uma declaração comprovando o período de  
estágio ou registrar na carteira de trabalho quando possível, na parte de anotações gerais essa informação;

8. Atender às normas de trabalho vigente no âmbito da Concedente, desde que esteja de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/08 e 
o Decreto 29.704 de 08/04/09e diretrizes da SEDUC.

Do  acompanhamento sistemático

A SEDUC/CODEA/ASJUR acompanharão os estágios mediante as informações fornecidas pelas Unidades  de Ensinos a  
SEFOR/CREDE.

1.A SEDUC disponibilizará todos os Instrumentais, Diretrizes e Documentos do Estágio, TCE , Declaração  no site;
2. O acompanhamento  sistemático das CREDE/SEFOR/Escola se inicia assim que o estágio for formalizado com o aluno;



3.As CREDE/SEFOR farão o acompanhamento  sistemático através do SIGE Escola.

Das orientações gerais:

• As Unidades Concedentes que descumprirem  as cláusulas do TCE  deverão primeiro ser advertidas pela Escola e 
depois  desligadas pelos Agentes Integração conforme comunicação oficial da Unidade de ensino ou SEDUC;

• A Unidade Concedente que não estiver ligada a nenhum Agente de Integração deverá fazer convênio diretamente 
com a SEDUC;

• Nenhuma  Unidade  Concedente  poderá  ofertar  vaga  para  estágio  em  Unidade  de  ensinos  estaduais  sem  o 
conhecimento da Secretaria de Educação do Ceará – SEDUC/CREDE/SEFOR;

• Todas  as  Unidades  Concedentes  que  forem  desligadas  pelos  Agentes  de  Integração  deverão  ser  comunicadas  
imediatamente a SEDUC nos setores: Estágio e ASJUR.

Atenção:  Serão disponibilizados os Fones: 
- (85) 3101-3910 da Assessoria Jurídica da Secretaria da Educação – ASJUR/SEDUC  
- (85) 3101-3911 da Ouvidoria da Secretaria da Educação – SEDUC
- (85) 3101-2693 da CODEA/Protagonismo Estudantil (Gerência do Estágio não obrigatório)
para ocorrências de irregularidades a respeito do descumprimento  da  Legislação para o Estágio  do Ensino Médio da rede  
estadual. 


