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EDITAL N° 08/2017 – GABINETE REITORIA
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO
OBRIGATÓRIO
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do Gabinete da Reitoria,
torna pública o resultado final para seleção de candidatos a vaga de estágio curricular não
obrigatório da Coordenação de Convênios, de acordo com as condições estabelecidas no Edital nº
05/2017.
1. DOS SELECIONADOS

RESULTADO FINAL – COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS
TITULAR

HARIEL GABRIEL ANDRIOLLO CEZAR

1º RESERVA

CARLOS ALBERTO BARROS

2º RESERVA

TIAGO CARVALHO CAMARGO

2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSÃO NO CADASTRO DO
ESTAGIÁRIO

Os documentos a serem preenchidos estão disponíveis na aba desenvolvimento da
graduação/estágios curriculares no link: http://ww2.uft.edu.br/ensino/graduacao/estagios.
Após o processo seletivo, a documentação deverá ser entregue:
Nas centrais de estágios do câmpus universitário
Só terá inicio o estágio quando todos os documentos, elencados abaixo, forem entregues na
Prograd:
- Memorando de solicitação de substituição de estagiário, com a informação do nome do
discente, assinado pelo gestor do setor solicitante e com ciência da Direção do campus;
- Formulário do cadastro base do estágio;
- Tipagem saguínea;
- Declaração de vínculo;

- Plano de atividade do estágio;
- Termo de realização de estágio;
- Foto 3x4;
- Curriculo vitae;
- Cópia dos documentos: Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor com comprovante
da última eleição, comprovante de residência atualizado em nome do aluno ou declaração
do proprietário do imóvel, comprovante de conta corrente, certificado de alistamento
militar para os alunos do sexo masculino, certidão de nascimento ou casamento,
PIS/PASEP, comprovante de matrícula atualizado.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão do certame.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8053.
Palmas, 12 de junho de 2017.
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