
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS (AS) SELECIONADOS (AS) NO 

PROCESSO SELETIVO DA BOLSA ESTÁGIO 

 Ficha de cadastro do Estagiário  

 

Estudantes do IF Goiano-Câmpus Rio Verde: 
- Duas cópias da certidão de nascimento ou casamento; 

- Duas cópias carteira de Identidade; 

- Duas cópias do CPF; 

- Comprovante de inscrição e situação cadastral no site: (www.receita.fazenda.gov.br)  

- Cópia da quitação militar; (uma via)  

- Cópia PIS PASEP; (uma via) – Somente para quem já trabalhou com carteira assinada.  

- Cópia do título de eleitor com comprovante ultima eleição; (uma via) 

- cópia da certidão de nascimento dos filhos ( se tiver);  

- Comprovante de endereço; (uma via) 

- cópia do cartão do banco que possui conta corrente; (uma via) 

- Tipagem sanguínea (fator RH);  

- Cópia da carteira de habilitação (para alunos aprovados para o setor de mecanização agrícola) (duas vias) 

- Ficha de Autorização de Estágio – via site /extensão/estágio site (duas vias) 

- Plano de Curso devidamente assinado pelo supervisor do Estágio (uma via) site /extensão/estágio.  

- Cópia do Termo de Compromisso de Estágio  (três vias) 

- Declaração do Acúmulo de bolsa 

 

OBS: As cópias solicitadas acima devem estar legíveis.  

 

Estudantes de outras instituições:  
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; (duas vias)  

- Duas cópias carteira de Identidade; 

- Duas cópias do CPF; 

- Comprovante de inscrição e situação cadastral no site: (www.receita.fazenda.gov.br)  

- Cópia da quitação militar; (uma via)  

- Cópia PIS PASEP; (uma via) – Somente para quem já trabalhou com carteira assinada.  

- Cópia do título de eleitor com comprovante ultima eleição; (uma via) 

- Cópia da certidão de nascimento dos filhos ( se tiver);  

- Comprovante de endereço; (uma via) 

- Cópia do cartão do banco que possui conta corrente; (uma via) 

- Tipagem sanguínea (fator RH);  

- Cópia da Apólice de seguro 

 

- Plano de Curso devidamente assinado pelo orientador do estágio – O orientador do estágio deverá ser da 

instituição de origem do aluno.  

- Cópia do Termo de Compromisso de Estágio (4 vias) 

-  Declaração de não possuir vinculo com órgão público 

 

OBS: As cópias solicitadas acima devem estar legíveis. 

 

 
Importante: 

 

- Os alunos deverão providenciar SOMENTE conta corrente para efeito de recebimento da bolsa 

estágio. 

O aluno que não possuir conta corrente poderá providenciar a sua conta corrente em qualquer 

agência dos correios, levando: cópia do CPF, Identidade e comprovante de endereço. A conta não terá 

qualquer custo, desde que seja somente para recebimento da bolsa e simples movimentação.  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/

