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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Embora o Estágio Supervisionado não seja obrigatório em nenhuma 
Habilitação Profissional oferecida na Escola Técnica Estadual de Cubatão e 
na sua Extensão EE Afonso Schmidt, nada o impede de realizá-lo. 

Ele valoriza o seu currículo além de ser um excelente preparo para o 
mercado de trabalho. 

Os requisitos para realização do estágio são: 

• Matrícula e frequência do educando na ETEC; 

• Celebração do Termo de Compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a ETEC; 

• Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as 
previstas no Termo de Compromisso; 

Você não poderá iniciar seu estágio sem a documentação verificada 
e assinada pelo Diretor da ETEC. Os documentos necessários para o início 
do estágio são: 

• Termo de Concessão de Estágio – documento que deverá ser 
assinado pelo Diretor da ETEC e a Empresa concedente (2 vias); 

• Termo de Compromisso de Estágio – documento que deverá ser 
assinado pelo estagiário, a ETEC e a Empresa Concedente (3 vias); 

Como o estágio não é obrigatório nas Habilitações Profissionais da 
ETEC, fique atento, pois a empresa é obrigada a pagar a bolsa auxilio, o 
auxilio transporte, além de providenciar o seguro de vida para o estagiário. 
A concessão desses benefícios não caracteriza vínculo empregatício. 

Você poderá cadastrar-se nos Agentes de Integração de Estágio (CIEE, 
NUBE, etc.). Estes atuam como auxiliares no processo de aperfeiçoamento 
do estágio, identificando as oportunidades, ajustando suas condições de 
realização fazendo o acompanhamento administrativo, encaminhando 
negociação de seguros contra acidentes pessoais e cadastrando os 
estudantes, selecionado os locais de estágio e organizando o cadastro das 
empresas concedentes de estágio e as oportunidades de estágio. 

Atenção: A ETEC não assinará Contrato de Estágio com data 
retroativa. Isso significa que você não poderá iniciar seu estágio sem a 
documentação analisada e assinada pela ETEC. 

Dúvidas sobre estágio: etec181@gmail.com 
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