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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 Programa de Estágio deve 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 ELETROTÉCNICA
- Realizar instalações elétricas residenciais, industriais, comerciais e outras;
- Atuar nas fontes de produção, transporte, distribuição e medição de energia elétrica;
- Elaborar projetos de instalações elétricas residenciais, industriais, comerciais e outras;
- Executar montagens de projetos de instalação e máquinas elétricas;
- Ler e interpretar normas e catálogos técnicos;
- Utilizar instrumentos de medidas elétricas;
- Prestar assistência técnica;
- prestar assessoria e consultoria em atividades de eficientização do uso de energia elétrica e em
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
- Elaborar projetos e montagem de Quadros de Comando Industrial;
- Elaboração de projetos, instalação e/ou manutenção em processos ou equipamentos
automatizados via Controladores Lógicos programáveis;
- Dimensionar e especificar materiais elétricos;
- Auxiliar no planejamento e execução da manutenção elétrica em instalações, máquinas e/ou
processos.

Observar para que o Programa de Estágio, preenchido pelo Supervisor da empresa, esteja de
acordo com as atribuições descritas acima.

