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Apresentação 
 
 

A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) disponibiliza neste documento a sua Política 

Institucional de Estágio, como resultado de intenso debate entre todas as unidades da Fiocruz 

e expressa a tradição democrática desta instituição na construção de documentos de referência. 

A Fiocruz tem larga tradição no oferecimento de oportunidades de desenvolvimento 

profissional para estudantes de graduação e de nível médio, que se configuram no formato de 

bolsas de iniciação científica e também no oferecimento de vagas de estágio curricular. 

Como instituição de pesquisa e ensino em saúde, a Fiocruz tem como missão 

“Produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o 

fortalecimento e consolidação do SUS”. A oferta de estágios de nível médio e superior é uma 

das formas de transmissão do conhecimento acumulado e de devolução à sociedade dos 

recursos aplicados nesta instituição na forma de desenvolvimento dos futuros profissionais, 

para que apliquem estes conhecimentos e a experiência vivida no programa de estágio em 

outras instituições públicas ou privadas, contribuindo assim para o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. 

A oferta de estágio propicia um campo de experiências e conhecimentos através da 

possibilidade de articulação teórico-prática, cria um espaço de transição entre a vida estudantil 

e a vida profissional, atenuando o impacto dessa transformação, desenvolve habilidades, 

hábitos e atitudes pertinentes e necessárias para aquisição das competências profissionais e 

incentiva o interesse pela pesquisa e pelo ensino. 

A Política de Estágio da Fiocruz tem por objetivo aumentar a visibilidade institucional 

do Programa de estágio, possibilitando maior publicidade aos processos seletivos de estágio, 

e democratizar o acesso às oportunidades de estágio na instituição, além de conferir maior 

eficiência administrativa na gestão do programa. 

A consolidação desta Política de estágio expressa o compromisso da Fiocruz com o 

ensino e com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

 

Andréa da Luz Carvalho – Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas 
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Política de Estágio Fiocruz 

 

1. Do Conceito de Estágio e Legislação Pertinente 

1.1 O estágio é ato educativo escolar supervisionado e está amparado nas seguintes 

legislações: Lei 11.788/2008 e Orientação Normativa nº 02/2016 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

De acordo com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, estágio constitui: 

Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. (BRASIL, 2008) 

1.2. Segundo a Lei, são duas as modalidades de estágio: 

✓ Estágio obrigatório, entendido como aquele que está definido como atividade 

obrigatória no projeto do curso de nível médio ou superior, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma; 

✓ Estágio não obrigatório, que constitui-se como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória do curso. 

1.3 O prazo máximo de permanência de um estagiário em uma mesma instituição é de 2 

(dois) anos. 

1.4 Na hipótese de concessão de estágio não obrigatório, determina a lei que é compulsória 

a concessão de bolsa de estágio e auxilio transporte. 

1.5 No âmbito da administração pública federal o estágio curricular é regulado 

adicionalmente pela Orientação Normativa nº 02 de 2016, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas e Relações no Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG). Este dispositivo legal determina que os estágios 

obrigatórios somente poderão ser realizados sem ônus para as instituições concedentes, 

vedando assim a concessão de bolsas e auxílio transporte para estágios deste tipo. 
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1.6 A orientação normativa nº 02 de 2016 também estabelece o quantitativo máximo de 

estagiários nas instituições públicas federais: 

Art. 7º - O quantitativo de estagiários nos órgãos e entidades corresponderá a 20% 

(vinte por cento) da sua força de trabalho, observada a dotação orçamentária.  

§ 1º - Para fins do disposto no caput, considera-se força de trabalho o quantitativo de 

cargos, empregos ou funções públicas de que dispõem os órgãos ou entidade, o que 

compreende os servidores estatutários; os ocupantes de cargos públicos; os 

empregados públicos, os contratados sob o regime de legislação trabalhista; os 

contratados temporariamente pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; e os cargos 

vagos.  

§ 2º - Sobre o percentual de 20% do quantitativo máximo de estagiários que o órgão ou 

entidade poderá contratar, aplicam-se os seguintes percentuais: I - 50% para estagiários 

de nível superior, reservando-se 10% para os estagiários com deficiência; II - 25% para 

estagiários de nível médio, reservando-se 10% para os estagiários com deficiência; III - 

25% para os estudantes de educação profissional e dos anos finais do ensino 

fundamental na modalidade de jovens, com idade igual ou superior a 16 anos e adultos, 

reservando-se 10% para os estagiários com deficiência.  

§ 3º - O percentual de 10% reservado em cada modalidade de estágio será destinado ao 

estudante cuja deficiência seja compatível com o estágio a ser realizado.  

§ 4º - Na hipótese de o órgão ou a entidade contar com unidades regionais em sua 

estrutura organizacional, os quantitativos previstos no caput serão aplicados a cada 

uma delas. 

§ 5º - Quando o cálculo do percentual total disposto no caput resultar em fração poderá 

ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

§ 6º - Os órgãos e entidades poderão autorizar a contratação de estagiários de nível 

superior e médio profissionalizante acima do limite previsto no caput, observado o 

disposto no § 4º do art. 17 da Lei nº 11.788, de 2008, e a competência de que trata o art. 

13 do Decreto-Lei nº 200, de 1967, com base na razoabilidade, no interesse público e na 

dotação orçamentária. 
 
 

2) Dos Objetivos 

 

2.1.O Programa de Estágio Curricular tem como proposta a complementação da 

aprendizagem através da prática supervisionada dos conhecimentos teóricos já adquiridos 

nas instituições de ensino. 
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2.2. O Programa de Estágio Curricular destina-se, exclusivamente, a estudantes de cursos 

de Educação Superior, Ensino Médio, Educação Fundamental e Educação Profissional. 

 

3) Da administração do programa de estágio 

 

3.1 . A coordenação do Programa de Estágio da Fiocruz cabe à Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas (Cogepe). 

3.2 . As diversas unidades da Fiocruz manterão coordenações locais vinculadas aos 

Serviços de Recursos Humanos (SRH) ou Departamentos de Ensino e atuarão em 

colaboração com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. 

3.3 . A Confecção dos Termos de Compromisso de Estágio será realizado através da 

mediação de Agente Integrador contratado pela Fiocruz especificamente para esta 

finalidade, nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

3.4. Os Termos de Compromisso de Estágio (TCE) deverão ser assinados pelo estagiário, 

pela Instituição de Ensino, pelo agente integrador e pela Fiocruz, representada pela Cogepe. 

3.5 . O estagiário só poderá iniciar o seu programa de estágio após a assinatura do Termo 

de Compromisso de Estágio. 

3.6. A duração do estágio não obrigatório obedecerá ao período mínimo de um semestre 

letivo (06 meses), prorrogável sucessivamente até dois anos (quatro semestres), sendo 

vedada a emissão de termos de compromisso com menos de 06 (seis) meses. 

3.6.1. Está vedada a emissão de termos de compromisso de estágio de 1 (um) ou 2 

(dois) anos. 

3.7. A carga horária mínima de estágio será de 20 (vinte) horas semanais e a máxima, de 30 

(trinta) horas semanais, devendo as mesmas estarem compatibilizadas com o horário 

escolar do estudante e com o período de estágio da FIOCRUZ. Não será permitido ao 

estagiário exceder o horário previsto para o encerramento de suas atividades diárias 

mediante horas suplementares, exceto em compensações eventuais de faltas, conforme 

Orientação Normativa nº 02/2016 e sempre em acordo com o Supervisor de estágio. Estas 

compensações não podem exceder ao limite de uma hora diária. 

3.8 O controle de frequência dos estagiários será de responsabilidade do Supervisor do 

estudante. 
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3.9 A transferência de um estagiário para lotação diversa daquela originalmente 

estabelecida somente ocorrerá para obedecer excepcional interesse da Instituição, 

respeitada a área de formação do estagiário. 

3.10. Conforme dispõe a Orientação Normativa nº 02/2016, os estagiários da Fiocruz devem 

ser cadastrados no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE).  

3.10.1. A responsabilidade do cadastro, pagamento e lançamento de recessos dos 

estagiários no SIAPE é do Departamento de Administração de RH da Cogepe.  

 
3.11. O desligamento do estudante do estágio curricular ocorrerá: 

 

I. automaticamente ao término do estágio; 

II. após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão ou entidade, ou na 

instituição de ensino; 

III. em decorrência de descumprimento de qualquer compromisso assumido na 

oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso; 
 

IV. a qualquer momento, tanto por iniciativa da FIOCRUZ quanto pelo estagiário, 

mediante comunicação escrita, encaminhada à Cogepe/DDRH; 

V. pelo não-comparecimento, sem motivo justificado, por 5 (cinco) dias, 

consecutivos ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo 

o período do estágio; 

VI. Automaticamente ao término do curso ou trancamento de matrícula. 

 

3.12. Está vedada a prorrogação do termo de compromisso de estágio e a continuidade no 

programa de estágio curricular da Fiocruz após a conclusão do curso no qual o estudante 

realizou estágio. 

3.12.1.  Não será permitida a continuidade do estágio em caso de reingresso do 

estudante em outro curso ou modalidade (bacharelado ou licenciatura) diferente do 

qual foi selecionado. O estágio será encerrado ao término do curso, de acordo com o 

declarado pela Instituição de Ensino. 

3.13. As atividades de estágio deverão respeitar a legislação acerca do trabalho do menor 

(CLT) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se tratar de estudante menor de 18 

anos. 
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4) Da seleção para o programa de Estágio Fiocruz 

 

4.1 . As seleções para as vagas de estágio (não obrigatório) serão realizadas através de 

Editais Públicos, amplamente divulgados nos sites do agente integrador e da Cogepe. 

Parágrafo único: Será possível a substituição do candidato selecionado que não 

assumir a vaga utilizando o cadastro de reserva, pelo tempo de validade do edital. 

4.2. A seleção para vagas de estágio obrigatório será realizada em fluxo contínuo, 

publicado o edital com as regras anualmente e o anexo de vagas atualizado 

periodicamente, de acordo com as vagas disponibilizadas pelas unidades da Fiocruz. 

4.3 . Caberá às unidades elaborar os perfis e requisitos para as suas vagas de estágio. 

4.4. Os editais deverão ser publicados no sítio eletrônico da Cogepe e do agente 

integrador. 

4.5. Os editais de seleção deverão reservar 10% das vagas para estudantes portadores de 

deficiência, compatível com o estágio a ser realizado. 

4.6. Os editais de seleção deverão reservar 30% das vagas ofertadas para estudantes 

negros, conforme Decreto nº 9427/2018. 

4.7. As inscrições para o processo seletivo do estágio não obrigatório poderão ser 

realizadas de forma eletrônica em link disponibilizado pelo Agente Integrador. 

4.8. Os processos seletivos terão suas etapas definidas por cada unidade e especificadas 

nos editais. 

4.9. A Cogepe/Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST) é a responsável por coordenar e 

realizar a avaliação médica dos estagiários que atuarão em áreas insalubres nas unidades 

do Rio de Janeiro. 

4.10. A Cogepe promoverá evento de integração para os estagiários não obrigatórios; 

4.11. As unidades promoverão atividades de integração interna para recepcionar os 

estagiários. 

 

5) Do estágio 

5.1. As atividades realizadas pelo estagiário deverão constar do Termo de Compromisso 

de Estágio. 

5.2. Cada Supervisor poderá exercer, no máximo, a orientação de até dez estagiários 

simultaneamente. 
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5.3. A supervisão técnica da execução das atividades do estágio deverá ser feita por 

servidor da FIOCRUZ com nível de escolaridade compatível ao curso do 

estagiário. 

5.4. Concluído o estágio, supervisor responsável deverá orientar o preenchimento do 

relatório final, conforme modelo aprovado pela Cogepe à época. 

 

6) Da renovação, desligamento e recesso dos contratos de Estágio 

6.1. A Prorrogação (renovação) ou desligamento dos contratos de estágio deverá ser 

comunicada ao agente integrador e a Coordenação Geral do Programa de Estágio com 

antecedência de 45 dias. 

Parágrafo único: Na hipótese de pedido de desligamento, por parte do estagiário 

que cumpre estágio não obrigatório, a saída sem comunicação prévia poderá 

ensejar a emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU) para o ressarcimento 

de valores eventualmente pagos além do devido. 

6.2. Os estudantes deverão gozar 15 dias de recesso a cada período de seis meses e serão 

programadas para os últimos 15 dias do contrato de estágio ou aditivo de estágio, em 

caso de prorrogação. 

Parágrafo único: Qualquer alteração deste período deverá ser comunicada pelo 

supervisor à coordenação local do estágio, à coordenação geral do Programa de 

Estágio e ao DARH com 30 dias de antecedência. 

6.3. A renovação deverá ser solicitada pelo SRH e/ou Coordenação de ensino da 

Unidade através de mensagem eletrônica (e-mail) ao agente integrador e a 

Coordenação geral do PEC. 

 

7) Da Aprovação e Certificação do Estagiário 

7.1. Os estudantes participantes do programa de estágio da Fiocruz fazem jus ao 

certificado de estágio indicando o período em que realizaram estágio e a carga horária 

cumprida.  

7.2. Farão jus ao “Termo de Realização de Estágio”, especificando atividades 

desenvolvidas, períodos do estágio e avaliação de desempenho os estagiários que 

cumprirem as seguintes condições mínimas: 



 

Rev 01 
 

 Frequência mínima estipulada de 75% da carga horária total, referente ao primeiro 

período contratual de estágio; 

 Apresentação de relatório final das atividades realizadas, com apreciação do 

supervisor. 

7.3. Os certificados de Estágio serão disponibilizados no site do Agente Integrador e 

retirados pelo estudante, mediante acesso ao site. 

§ 1º Os Termos de Realização de Estágio (emitidos em duas vias), disponíveis no site 

do agente integrador mediante acesso por login e senha, serão preenchidos e 

assinados pelos supervisores e entregue uma via ao estudante e a outra arquivada na 

Cogepe. 

 

8) Disposições Gerais 

8.1. A COGEPE/DDRH será responsável por atualizar e consolidar os procedimentos 

operacionais referentes aos estágios curriculares da FIOCRUZ, conforme a legislação em 

vigor. 

8.2. Os casos omissos neste documento que porventura surjam serão resolvidos pela 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. 

 

Atos Normativos 
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por cento das vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da administração pública 
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2018. 

_______Orientação Normativa nº 02, de 24 de junho de 2016. Estabelece orientação sobre a 
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