IFBA Campus de Vitória da Conquista
Ficha de Inscrição da Caens
Para fazer um estágio Obrigatório ou Não-obrigatório, você deve ter em mãos as seguintes
informações para preencher a Ficha de Inscrição da Caens

1

Nome completo

2

Curso

3

Modalidade do Curso (Integrado, Subsequente, Superior etc)

4

Período (série, módulo, semestre etc)

5

Número de Matrícula (se não sabe, procure a CORES)

6

CPF

7

Data de nascimento

8

Cidade em que você nasceu

9

Estado da cidade em que você nasceu

10 Cidade em que você reside hoje

11 Estado da cidade em que você reside hoje

12 Telefone ou Celular

13 Whatsapp

14 Email

15 Razão social da empresa (nome completo da empresa)

16 CNPJ da empresa

17 Nome completo do representante legal da empresa

18 Cargo do representante

19 Tipo de estágio (este estágio é obrigatório para a conclusão do seu curso?)

20 O termo de compromisso vai ser feito pelo IEL, CIEE ou outro interveniente?
(Se SIM, não precisa informar os itens 22 a 25)
(Se for feito pelo IFBA, responda aos itens 22 a 25)

21 Estado civil do representante

22 Profissão do representante

23 Cidade e estado de residência do representante

24 CPF do representante

25 Endereço da empresa

26 Bairro da empresa

27 Cidade e estado da empresa

28 CEP da empresa

29 Telefone da empresa

30 Email da empresa

31 Nome completo do supervisor de seu estágio
(profissional que vai supervisionar você dentro da empresa)

32 Formação Profissional do supervisor

33 Órgão de registro profissional do supervisor (CREA ou outro)

34 Número do registro profissional no Órgão

35 Professor(a) Orientador(a)
(se ainda não tiver um, converse com o coordenador de seu curso para indicar)

36 E-mail do(a) professor(a) orientador(a)

37 Data de início do estágio

38 Data de término do estágio

39 Dias da semana de estágio (segunda, terça, ...)

40 Horário de início diário do estágio

41 Horário de término diário do estágio

42 Carga Horária Semanal de estágio

43 Carga Horária Total do estágio (do primeiro ao último dia)

44 Carga Horária Mínima de estágio prevista em seu curso

45 Valor da Bolsa-Auxílio (se não houver, coloque 0.00)

46 Valor do Auxílio-Transporte (se não houver, coloque 0.00)

