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Orientações sobre o Manual de Compras 

 

Este manual visa a orientar os envolvidos (professores, coordenadores, equipe técnica, 

gestores e executores de projetos e demais colaboradores) acerca das rotinas e 

procedimentos de solicitações de contratações de pessoas jurídicas para aquisição de 

materiais e serviços e também de pessoas físicas, além de esclarecer questões básicas relacionadas aos assuntos, 

estabelecendo diretrizes na gestão de contratações para os projetos geridos pela Fundação junto as Instituições de 

Ensino Superior e demais órgãos de fomento, respeitando, caso a caso, as regras especiais dos convênios firmados. 

A FADEMA é credenciada no Ministério da Ciência e Tecnologia para apoiar o IFSULDEMINAS através da Portaria 

nº13 de 08 de março de 2017 e também é autorizada a apoiar o IFMG através da Portaria nº38 de 30 de abril de 2018, 

podendo executar projetos de interesse das instituições, desenvolvendo o ensino, pesquisa, extensão e também o 

desenvolvimento institucional nas mais diversas áreas de atuação das IFES. 

Todas as contratações devem ser realizadas em consonância com as regras estipuladas em contrato, previstas nos 

Projetos Aprovados, Planos de Trabalho e Cronogramas Físicos-Financeiros, de modo a garantir a correta execução 

do Projeto e prestação de contas, portanto, este manual, servirá como instrumento basilar, não devendo ser utilizado 

de forma restritiva. 

A Fundação pretende com este Manual padronizar a execução das contratações, resguardando todos os regulamentos 

e legislações em vigor, sendo primordial que sejam observados tais requisitos por parte de todos os envolvidos. As 

principais legislações aplicáveis são: a Lei 8.958/94, o Decreto 8.241/2014, Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, entre outras 

congêneres e aplicáveis caso a caso conforme instrumento contratual, determinado pela origem do recurso (público 

ou privado). 

Os processos de compras devem ser instruídos de um formulário de solicitação/requisição, cotações/orçamentos, 

justificativa da aquisição, certidões de regularidade, entre outros que se fizerem indispensáveis a legislação. Os 

formulários e informações estarão disponíveis para download no portal de compras da Fundação de Apoio, no 

endereço eletrônico  http://fadema.org.br/?page_id=83 , ou no Anexo I deste documento. 

Os pagamentos são feitos após a conferência, pelo coordenador ou pessoa indicada por este, sobre a realização dos 

serviços ou entrega dos materiais, atestando que as ações estão de conformidade com o exigido. Mais informações e 

documentos serão abordados a seguir neste Manual. 

 

Apresentação 

http://www.fadema.org.br/portal-de-compras
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Todas as informações a respeito de compras e contratações devem ser encaminhadas ao setor de Compras da 

Fundação de Apoio, endereçadas ao e-mail fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br , ou retiradas pelo site  

http://fadema.org.br/?page_id=83 ou telefone (35) 3295-9727. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivos 
 

1- Orientar os coordenadores no envio de suas solicitações, que devem estar 

devidamente detalhadas e especificadas, com a finalidade de dar celeridade no 

processo e melhorar a qualidade na aquisição e contratação; 

2- Buscar a aquisição de produtos de qualidade, atentando às especificações do pedido e normas técnica, 

visando economicidade e procurando atender às necessidades do projeto; 

3- Garantir celeridade, economicidade e qualidade nas compras e contratações; 

4- Definir normas e procedimentos para solicitação de contratações de materiais e serviços, visando padronizar 

e garantir controle das contratações, utilizando corretamente dos recursos disponíveis conforme legislação 

vigente; 

5- Garantir a aplicabilidade, em todo processo de compra e contratação de pessoal, dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros exigidos nos convênios firmados com os 

órgãos financiadores. 

6- Atendimento de excelência aos projetos geridos, atuando com presteza e competência. 

 
Objetivos 

mailto:fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br
http://www.fadema.org.br/portal-de-compras
http://www.fadema.org.br/portal-de-compras
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Coordenador do Projeto 
Secretaria 

Executiva da 
FADEMA 

Colaboradores da 
FADEMA Iniciam 

o Processo 

Parecer da 
Assessoria 

Jurídica 

Homologação da 
Diretora 

Executiva 

Aquisição / 
Entrega- 

contratação 

Checagem pelo 
Coordenador 

Pagamentos e 
validações 

 
 

Equipe de Compras 

 

O Setor de Compras da Fundação de Apoio é composto por membros 

indicados em portaria emitida pelo Diretor Presidente, arquivada junto da  

documentação de cada Processo de Compras, trabalhando sob assessoria da Secretária Executiva e apoio técnico 

operacional, jurídico, contábil e de recursos humanos necessários. 

O Processo de Compras de materiais seguirá, basicamente, o seguinte fluxo: 
 
 

 

 
 

1- O Coordenador do Projeto encaminha o formulário de solicitação/ Pedido de contratação (materiais, serviços 

ou pessoal), para a fundação, e-mail fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br ; com no mínimo um orçamento (no 

caso de materiais ou serviços) ou de indicação do perfil de colaborador no caso de contratação de pessoal, 

contendo as especificações da contratação de forma pormenorizada. 

2- A Secretaria Executiva da FADEMA analisará o pedido, seus anexos e o previsto no Projeto para o 

prosseguimento da requisição; 

3- Colaboradores da Fundação formalizarão o Processo de Contratação analisando a legislação em vigor 

aplicável ao caso e realizarão as cotações necessárias (no caso de materiais e serviços) ou do procedimento 

de Seleção de Pessoal (no caso de contratação de colaboradores), juntando ao processo as documentações 

de rigor de cada tipo de contratação, conforme legislação, em seguida remetendo ao departamento jurídico 

para validação da contratação ou apontamentos necessários; 

4- A contratação é encaminhada a Diretoria Executiva da Fundação para homologação, quer seja de 

materiais/serviços, quer seja de pessoal administrativo para atendimento dos projetos; 

5- O material/serviço é adquirido e entregue no local destinado e o colaborador será alocado no setor/projeto 

requsitante; 

6- O Coordenador do Projeto ou responsável por ele designado irá atestar a entrega do material/serviço, 

sobretudo, da qualidade e especificação técnica conforme pedido, atestando que o mesmo pode ser pago 

 
Equipe do Setor de Compras da Fundação 

mailto:fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br


Versão 2/ 2019. 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, 

Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico 

FADEMA 

 

 
Participantes do Processo de Compras 

 
Formas simplificadas de contratação 

pela Fundação. No tocante a contratação de pessoal, haverá, necessariamente, o acompanhamento por parte 

da coordenação das atividades dos colaboradores contratados. 

7- O pagamento é efetuado pelo setor financeiro da Fundação após autorização do coordenador, anexando as 

certidões de regularidade pertinentes (Art 18 do Decreto 8.241/2014 e/ou Art.27 da Lei 8.666/93) e atestando 

a regularidade da prestação de serviços de pessoal (comprovante de controle de jornada e relatórios) 

conforme caso a caso. 

 

 

 
 
 
 
 

contratações; 

Participantes do Processo de Compras 

COORDENADOR DE PROJETO: é o responsável pela destinação dos recursos do 

projeto, organização do plano de trabalho e das solicitações de compra e 

COMPRADORES DA FUNDAÇÃO: Profissional da FADEMA que executa o processo de compra; 

SECRETÁRIA EXECUTIVA: Profissional da FADEMA que supervisiona a execução dos trabalhos; 

ASSESSORIA JURÍDICA: Profissional da FADEMA que orienta a respeito das questões legais e normas aplicáveis. 

ASSESSORIA CONTÁBIL: Profissional da FADEMA que orienta a respeito das questões legais e normas relativas a 

contratação de pessoal e autônomos. 

 

 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO VALOR (MATERIAIS E 

SERVIÇOS) 
 

Conforme disposto no art. 26 do Decreto no 8.241/2014 (legislação especial para 

Fundações de Apoio) a contratação direta de fornecedores em razão do valor será 

admitida nas seguintes hipóteses: 
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I - para obras e serviços de engenharia em valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; 

 
II - para outros serviços e compras em valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

 
Também, há possibilidade de a Fundação utilizar de todas as hipóteses legais de contratação direta por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação aplicáveis á administração pública Federal, tornando a atuação das Fundações ainda mais 

flexível, no tocante ao valores dispostos acima, especialmente em se tratando de projetos de P&D, possibilitando 

ganho efetivo nos projetos que especialmente demandam processos mais céleres e eficazes, sem se furtar da 

legalidade, economicidade e demais princípios que norteiam a administração pública como um todo. Tal permissão 

esculpida no art. 26, VI, do Decreto 8.241/14. 

 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR 

 
Conforme disposto nos incisos I e II do art. 24 da Lei no 8.666/93, a contratação por dispensa em razão do valor será® 

admitida nas seguintes hipóteses: 

 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do 

artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da 

mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente - (R$33.000,00 – trinta e 

três mil reais); 

 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do 

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez – (R$17.600,00 – dezessete mil e 

seiscentos reais). 

 
Os limites para contratações diretas (R$ 40.000,00 ou R$ 100.000,00) e para contratações por dispensa (R$ 17.600,00 

ou R$ 33.000,00), ambas em razão do valor, serão analisados no período de um exercício financeiro (1º de janeiro a 

31 de dezembro do mesmo ano, independentemente do prazo de vigência do projeto). O limite dirá respeito à 

natureza de produto ou serviço de cada rubrica. 

 

DA CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO DO OBJETO 

 
Conforme disposto no art. 26, VI, do Decreto no 8.241/14, e no art. 24, XXI, da Lei no 8.666/93, a contratação direta 

ou por dispensa de licitação será admitida para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 



Versão 2/ 2019. 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, 

Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico 

FADEMA 

 

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil 

reais). 

 
Consideram-se “produtos para pesquisa e desenvolvimento” bens, insumos, serviços e obras necessários para 

atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados 

em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. 

 
A contratação realizada em razão da destinação do objeto deverá ter sido previamente justificada na Solicitação da 

Compra pelo Coordenador, que estabelecerá o nexo temático entre o produto/serviço e o objeto do Projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 

 
A contratação de um fornecedor por inexigibilidade de licitação será possível sempre que houver inviabilidade de 

competição, que restará demonstrada quando: 

 
(i) a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo; 

 
(ii) para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 
(iii) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 

que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
A comprovação de exclusividade só pode se dar através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio   

do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

 
As contratações realizadas sob a hipótese de inexigibilidade de licitação/cotação deverão, obrigatoriamente, ser 

precedidas de justificativa de preço que demonstre a razoabilidade do valor das contratações, podendo ser aferida 

por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros 

entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos. 

 

DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

 
Quando não acudirem as modalidades previstas anteriormente, as compras poderão ser realizadas através da 

Seleção Pública de Fornecedores, em consonância com o Disposto no Decreto 8.241/2014, obedecendo, em especial, 

seus artigos 8 e 9, transcritos abaixo: 
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Recebimento dos materiais e serviços 

Entrega do material ou serviço 
contratado 

Averiguação ( 4 DIAS) 

•ATESTO ou RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS 

Art. 8º  O procedimento de seleção pública de fornecedores será iniciado com a abertura de processo no âmbito 

da contratante, que contenha:   I - cópia do projeto a que se relaciona a contratação; 

II - termo de referência, anteprojeto de engenharia ou 

projeto básico; III - instrumento convocatório, se houver; 

III - identificação dos recursos previstos para a execução da contratação; 

IV - indicação do valor máximo aceitável pela contratante, expresso com base nos valores de referência apurados a 

partir da pesquisa de mercado, observado, se for o caso, o sigilo de que trata o art. 38 deste Decreto; e 
V - demais documentos referentes à contratação. 

 
Art. 9º  A seleção pública de fornecedores será divulgada no sítio eletrônico da fundação de apoio  e no portal de 

compras do Governo federal,  sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, e será composta, 

no mínimo, por: 

I - definição do objeto da seleção, onde e como poderá ser obtida a íntegra do instrumento convocatório, do termo de 

referência, do projeto básico ou do anteprojeto de engenharia; 
II - critério de julgamento das propostas; 

III - data limite para apresentação das propostas, cujo prazo não será inferior a cinco dias úteis, quando se tratar de 

bens e serviços, e quinze dias úteis, quando envolver obras ou serviços de engenharia, contado da data de 

publicação do aviso; 

IV - forma de submissão das propostas, preferencialmente na 

forma eletrônica; e V - o prazo de validade das propostas. 

 

 

Ordem de Fornecimento 

 
A Ordem de Fornecimento é o documento de emissão obrigatória pelos Compradores da 

FADEMA, ato que autoriza a entrega do produto e/ou a execução do serviço pelo 

Contratado. 

 

Após a entrega da contratação, o Coordenador ou pessoa por ele designada deverá encaminhar por email ao setor 

de compras : fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br , a OF/ Nota fiscal devidamente Atestada(assinada/carimbada), para 

que o setor de pagamentos providencie a quitação do débito. 

 
Existindo inconsistências, o coordenador encaminhará ao setor de compras da Fundação, por e-mail, relatório de todas 

as questões apresentadas durante a entrega do produto, atentando, sempre, aos prazos abaixo: 

 

 
Todo produto e/ou serviços adquiridos pela FADEMA deverão ser entregues e/ou executados no local indicado na 

Ordem de Fornecimento (OF). 

mailto:fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br
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As Notas Fiscais recebidas pelo setor de Compras deverão ser encaminhadas ao Comprador responsável, que 

vinculará a Nota Fiscal, Ordem de Fornecimento correspondente, conferindo a regularidade do ATESTO para, em 

seguida, registrar expressamente no corpo da NF as informações existentes no processo de compra, a saber: 

Financiador, número do projeto, número do convênio ou contrato celebrado entre Financiador e FADEMA, para posterior 

pagamento.
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Dos pagamentos 

 
Transparência na Gestão de Projetos 

 

 

Do atesto e das certidões de regularidade 

 
Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após o ATESTO pelo 

Coordenador do Projeto de que os serviços foram efetivamente prestados e/ou os 

bens foram entregues no tempo, no modo e no lugar ajustados. 

 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de transferência eletrônica, mediante crédito em conta 

corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, conforme artigo 4º-D, caput, da Lei no 8.958/94 

(Lei das Fundações de Apoio). 

 
Para a realização dos pagamentos, além do ATESTO, a contratada deve apresentar as certidões de regularidade, 

consoante art.18 do Decreto 8.241/2014, podendo, em determinados casos, serem dispensadas no todo ou em parte, 

consoante previsão do Art.24 do mesmo Decreto. 

 
No caso de pagamento de pessoal, haverá a necessidade de juntada de controle de jornada com os respectivos 

relatórios de atividades desenvolvidas pelo colaborador. 

 

 

Do Sistema CONVENIAR 
Toda aquisição de bens/serviços realizada por contratação direta será publicada no sítio eletrônico da FADEMA:  
http://fadema.org.br/?page_id=83 , como exigência da Lei 8.948/94, sendo utilizado, para toda gestão, o Sistema 
CONVENIAR, que está em fase de implementação na FADEMA. Sistema este que possibilitará a interação 

http://www.fadema.org.br/portal-de-compras
http://www.fadema.org.br/portal-de-compras
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Contratações de Pessoal 

entre os agentes envolvidos em tempo real, trazendo tranquilidade, transparência e eficiência na gestão dos 

projetos. 

 
 
 

 
 

 

A contratação de pessoal poderá se dar de diversas formas: Bolsista, Celetista ou Prestador de Serviços Autônomos, 

visando atender a peculiaridade de cada projeto, o que deve ser observado rigorosamente desde a elaboração do 

projeto, em conjunto com a equipe técnica, jurídica e contábil da Fundação, visando compor os custos para cada tipo 

de contratação. 

 
Contratação de Bolsistas 

 
– Definições e características 

A Bolsa de Pesquisa, Ensino ou Extensão, se constitui de doação civil a beneficiário para realização de projetos 

envolvendo as atividades descritas neste, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem 

importem em contraprestação de serviços. 

 
As bolsas concedidas são isentas do imposto de renda, não criam vínculo empregatício e nem integram base de 

cálculo de incidência da contribuição de previdenciária. Os pagamentos são realizados mediante depósito bancário 

em conta corrente individual. 

 
Podem receber Bolsa de Pesquisa: 

• Servidor docentes (ativos e inativos) das IFES; 
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• Servidor técnicos administrativo das IFES. 

• Aluno de graduação das IFES. 

• Aluno de pós-graduação das IFES. 

 
Para realizar a formalização de bolsistas, faz-se necessário seguir os ditames internos da IFE, no caso do 

IFSULDEMINAS, a Resolução 109/2018, que disciplina especificamente a concessão de bolsas, bem como, o que 

dispõe a Portaria 58 do MEC/SETEC, regulamentando a concessão de bolsas de pesquisa para pessoal externo às 

IFES, visando contribuir para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão institucionais. 

 
Haverá, sempre, em todo caso, um processo de seleção do bolsista. Após a seleção, deverão ser providenciados os 

seguintes documentos: 

• Termo de Compromisso dos Bolsistas 

• Cópia RG/CPF 

• Cópia de Comprovante de Residência 

• Dados da Conta Bancária 

• Declaração de matrícula (alunos) 

 
Para realizar o cancelamento de bolsistas, o coordenador do projeto deve ir à Fundação com os seguintes documentos: 

• Termo de desligamento do Bolsista, assinado pelo coordenador 

 
Contratação de colaborador - CLT 

 
Via de regra, as contratações de pessoal para os projetos são temporárias, haja vista a temporariedade do Projeto. 

Portanto, a contratação em regime de CLT será, via de regra, com tempo determinado. O coordenador precisará 

realizar um planejamento específico de atuação desses profissionais, é necessário que se faça um planejamento para 

iniciar e rescindir na época específica levando em conta as ações do projeto. 

 
Para realizar a contratação em regime de CLT, faz-se necessário a realização de um processo de seleção, em 

obediência aos princípios da administração pública, não obstante a precariedade do cargo. Assim o coordenador do 

projeto deve ir à Fundação com os seguintes documentos: 

• Ofício solicitando a contratação/abertura de processo de seleção (discriminar a função, remuneração, 

qualificação técnica...entre outros atributos). 

• Cópia do RG, CPF, PIS, Título de Eleitor, Reservista (homens) 

• Carteira de Trabalho CTPS (original e cópia) 

• Uma foto 3x4 

• Cópia do comprovante de residência (atualizado) 

• Exame médico de admissão ASO (Art. 168 CLT) 

• Comprovante de escolaridade 

• Dados bancários (Banco do Brasil) 

• Certidão de casamento 

• Certidão de nascimento de filhos menores de até 14 anos, anexada cópia do cartão criança. 

 
Para realizar a rescisão de CLT, o coordenador do projeto deve ir à Fundação com os seguintes documentos: 

• Ofício solicitando a rescisão (obedecer aos prazos da legislação trabalhista) 

• Carta de demissão (caso o funcionário solicite a demissão) 

• Carteira de trabalho CTPS (original) 

• Exame médico de demissão ASO (art. 168 CLT) 

• Declaração de não-parentesco. 

 
No caso da solicitação de férias de algum colaborador, o coordenador deve atentar para o envio da requisição com, 

no mínimo, 15 dias do período do gozo das férias. O empregado pode solicitar 30 dias de férias ou 20 dias de férias 

de acordo com o previsto em lei. 
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Contratação de Autônomos- RPA 

 
Haverá, também, em certos casos, a necessidade de contratação de profissionais autônomos, para a realização de 

tarefas específicas. Neste caso, haverá o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Deve-se atentar para o fato do 

prestador de serviço poder ser contratado no máximo 3 vezes por ano. 

 
Em todo serviço de terceiro incide um desconto de 20% referente ao INSS patronal. Desta maneira, o coordenador 

deve atentar para estes encargos no seu Projeto, especificando um valor que contemple o serviço solicitado somado 

a este encargo. Da mesma maneira, o prestador do serviço deve ficar ciente que não receberá o valor especificado 

pelo coordenador haja vista este desconto além dos demais descontos referentes a INSS, ISS e IRPF. 

 
Para realizar a contratação de RPA, o coordenador do projeto deve ir à Fundação com os seguintes documentos:  

• Ofício solicitando a contratação 

• Ofício com justificativa do critério de seleção do prestador de serviço 

• Contrato de prestação de serviço 

• Curriculum Lattes (ou vitae) 

• Cópia do RG e CPF 

• 3 Propostas 

• Termo de referência 

• Declaração de não-parentesco. 

 
O pagamento de profissional autônomo - RPA - o coordenador do projeto deve ir à Fundação com os seguintes 

documentos: 

• Ofício solicitando o pagamento 

• Se o favorecido possuir número de ISS, enviar comprovante do último pagamento 

• Relatório de atividades. 

Caso o prestador de serviço seja serviço seja servidor público, são necessários os seguintes documentos: 

• Ofício solicitando o pagamento 

• Ofício com justificativa do critério de seleção do prestador de serviço 

• Formulário devidamente preenchido e assinado pelo coordenador 

• Declaração informando que o valor do serviço somado com os vencimentos não ultrapassa o teto de 

funcionalismo público, conforme legislação vigente 

• Curriculum Lattes 

• Relatório de atividades 

• Declaração de não parentesco. 

 
Contratação de Estagiários 

 
O estágio é uma atividade de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionada ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho em seu meio, podendo ser realizada junto a empresas públicas ou 

privadas, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. 

 
Qualquer aluno de graduação, pode ser contratado como estagiário sem caracterizar vínculo empregatício. De acordo 

com a Lei do Estágio, que define os parâmetros que regulamentam as contratações de estagiários, a carga horaria 

máxima está limitado a 6h/dia (30/h semanais). 

 
Estagiários têm direito ao recesso remunerado (férias) de 30 dias a cada 12 meses de estágio na mesma empresa ou 

o proporcional ao período estagiado se menos de um ano. O estágio não é uma atividade cadastrada no PIS/PASEP 

e nem contempla 13º salário. 

 
Para realizar a contratação de estagiários, faz-se necessário a realização de um processo de seleção, em obediência 

aos princípios da administração pública, sendo que o coordenador do projeto deve ir à Fundação com os documentos 
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Contatos 

listados abaixo. É importante lembrar que o coordenador deve somar ao valor da bolsa o valor do auxílio transporte 

bem como seguro de vida e outros porventura previstos em lei. 

• Pedido solicitando contratação/abertura do processo de seleção 

• Cópia RG/CPF do aluno selecionado 

• Histórico escolar do aluno selecionado 

• Comprovante de matrícula do aluno selecionado 

• Comprovante de residência atualizado do aluno selecionado 

• E-mail e telefone do aluno selecionado 

 

 

 

Diretoria Executiva 

Luciano Olinto Alves 
(35) 3295-9700 
luciano.alves@ifsuldeminas.edu.br 

 
Poliana Ester da Silva 
(35) 3295-9700 
poliana.siva@ifsuldeminas.edu.br 

 

Dayene de Freitas Oliveira 
dayene.oliveira@ifsuldeminas.edu.br 

Secretaria Executiva 

Fernanda de Carvalho  Lima 
(35) 3295-9727 
fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br 

 

Assistentes Administrativas 

Ana Paula Corsini 
(35) 3295-9727 
fundacaodeapoiofadema@gmail.com 

 

Aline Silva Dias 
(35) 3295-9727 
aline.embrapii@gmail.com 

  
 

Assessoria Jurídica 

Natália Tavares 
Meloto 

 (35) 3295-9727 
fademajuridico@gmail.com 
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