ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL FREDERICO GUILHERME SCHMIDT
Rua Bento Gonçalves, 1171 –  (51) 3592-1795 R 33 – e-mail: estagio.frederico@gmail.com CEP: 93010-220 - São Leopoldo - RS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
( ) Ficha de Matrícula com 1 foto 3x4 (preencher os campos I e II);
( ) Programa de Estágio (deverá ser encaminhado à empresa);
( ) Extrato detalhado de matrícula (solicitar na secretaria);
( ) Cópia da carteira profissional (folha com os dados pessoais e a folha que comprova o vínculo com
a empresa onde será realizado o estágio) ou contrato de trabalho (encaminhar três vias no Setor de
Estágio para ser assinado pela Direção).

O Estágio Curricular oportuniza ao aluno a utilização de tempos e espaços fora da Escola, para
a integração entre teoria e prática por meio de suas aprendizagens, configura como etapa efetiva
vivência na qual os alunos poderão articular o conhecimento teórico e, a partir de hipóteses,
responder às demandas que se apresentam no exercício da profissão.
A vivência em áreas distintas da rotina industrial visa oportunizar ao estagiário o máximo de
experiências que no decorrer do tempo irá ajudá-lo na tomada de decisão de qual área ele irá atuar.
A partir deste princípio orienta-se que o Programa de Estágio deva contemplar pelo menos
seis atribuições diferentes dos Técnicos de nível médio, sendo descritas no mínimo três em cada
etapa, para efeito de exercício profissional e da sua fiscalização, respeitando os limites de sua
formação, as principais são:

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
- Definir parâmetros e operar máquinas operatrizes convencionadas:
- Programar e preparar máquinas CNC;
- Utilizar instrumentos de medidas dimensionais e elétricos;
- Ler e interpretar normas e catálogos técnicos;
- Atuar na garantia da qualidade utilizando suas ferramentas;
- Realizar assistência técnica de equipamentos eletromecânicos;
- Executar desenhos técnicos em CAD;
- Automatizar equipamentos através da pneumática e hidráulica;
- Participar na programação e no controle da produção industrial;
- Auxiliar na otimização de processos e nos métodos produtivos;
- Auxiliar no planejamento e execução da manutenção eletromecânica;
- Realizar soldagem de peças;
- Selecionar e especificar materiais de engenharia, ferramentas e elementos de máquinas.
Observar para que o Programa de Estágio, preenchido pelo Supervisor da empresa, esteja de
acordo com as atribuições descritas acima.

