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1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

A) Atividades de apoio ao Departamento Jurídico;

B)  Representação  em  licitações  bem  como  toda  a  preparação  para  participar  do

certame;

 Seleção de editais das quais a referida empresa irá participar;

 Organização da documentação completa de habilitação da mesma no certame;

 Realização de orçamento do objeto licitado;

 Elaboração de proposta independente conforme edital;

 Participação no pregão seja ele eletrônico ou presencial.

C) Atividade de apoio fiscal e contábil como atualização de certidões, verificação de balanço

e auxilio na rotina no departamento de recursos humanos;
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D) Representação da empresa em órgãos públicos como Secretarias,  Receita e  Fazendas

estaduais, municipais e federais;

2. OBJETIVOS

Espera-se que o estagiário desempenhe as atividades com ética e responsabilidade, além de

portar  comportamento  adequado  ao  ambiente  de  trabalho.  Os  objetivos  específicos  incluem  a

realização com eficiência das atividades constantes neste plano.

3. JUSTIFICATIVA

As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário vão de acordo com o percurso em que o

mesmo está matriculado, uma vez que a Unidade Concedente é atuante em relações diretas com o

Estado,  principalmente  na  forma  de  licitações  públicas.  Nesse  sentido,  as  atividades  incluem

elaboração e registro dos estatutos e atas da entidade com a finalidade de auxiliar  o aluno nos

procedimentos  e  atividades desenvolvidas  por  uma organização  de  melhor  eficiência  de  gestão

empresarial.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A) Capacitar o estudante para atuação no mercado profissional, vide a lide direta de atuação 

no mesmo;

B) Proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências específicas para o 

exercício profissional, no que tange as atividades exercidas no campo das licitações públicas.

5. METODOLOGIA

As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário compreenderão o trabalho interno junto

à instituição, com análise de documentação e pesquisa de legislação; além da atuação direta no

mercado. Além disso, envolvem atividades externas junto a órgão da Administração Pública e Poder

Judiciário e executivo.

6. FORMA DE ORIENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E SUPERVISÃO

                                                                                                                                                          2



O aluno terá a orientação de um professor vinculado à Instituição de Ensino. A supervisão

no local do estágio será feita pelo responsável do departamento jurídico da Unidade Concedente. O

aluno será avaliado pelo supervisor local, que ao final do estágio preencherá uma ficha de avaliação

e pelo professor orientador, que será responsável pela avaliação do relatório final de atividades.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  que  o  aluno  desempenhe  as  atividades  com zelo  e  ao  mesmo tempo  que  as

atividades desenvolvidas sejam de utilidade para o desempenho prático de noções que o estagiário

tenha adquirido de modo teórico na Universidade.

O estágio  deve  ser  considerado  como uma forma  de  experiência  ao  aluno,  de  modo  a

prepará-lo para a atuação profissional.

8. CRONOGRAMA

As atividades serão desenvolvidas entre os meses de Agosto 2017 a Fevereiro de 2018, 

sendo desempenhadas junto à diretoria da entidade.

Durante o período de recesso forense, serão desempenhadas atividades administrativas e 

junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2017

______________________________

Estagiário: 

______________________________

Supervisor de Estágio: 

______________________________

Orientador de Estágio: 

APROVADO EM:_____/________/2018
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_______________________________

Coordenador do Curso: Prof. Dr. 
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