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2ª CONVOCAÇÃO – ESTAGIÁRIOS 
 Edital 002/2018 

 Programa Mais Futuro 

 

Relação dos aprovados para estágio, referente ao Edital 002/2018 – Programa Mais Futuro. Os 
candidatos terão um prazo de até 10(dez) dias úteis, a partir de hoje, para comparecerem aos órgãos 
para entrega de toda a documentação necessária. 
 
Ressaltamos que os candidatos são oriundos do  PROGRAMA MAIS FUTURO e não do Programa Partiu 
Estágio. 
 
 
Documentos necessários: 
- Comprovante de residência 
- Original e cópia da Carteira de Identidade 
- Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
- Original e cópia de carteira de identidade do representante legal ou do termo de guarda expedida por 
autoridade judicial, se for o caso 
- Declaração da instituição de ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de 
formação e sua natureza presencial e a conclusão de, no mínimo, 50% do curso 
- Comprovante de matrícula e frequência na instituição de ensino 
- Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público 
- Original e cópia do título de eleitor, se for o caso 
- Original e cópia do certificado de reservista, se for o caso 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
- PIS 
- Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso 
- Histórico escolar do Ensino Médio 
- Declaração da escola em que cursou o Ensino Médio, como bolsista integral, se for o caso 
- Conta Bancária Banco do Brasil 
- E-mail convocatório emitido pelo sistema 

 

2ª CONVOCAÇÃO - Edital 002/2018 – Programa Mais Futuro 

ORGAO CURSO MUNICIPIO NOME 

UESC 
Ciências Biológicas Licenciatura 

ILHEUS 
DAYANE FERREIRA SANTOS 

UESC 
Engenharia Mecânica 

ILHEUS 
ENEAS DE ECA SILVA 

UESC 
Engenharia Mecânica 

ILHEUS 
RUTHIELLE DOS REIS PEREIRA 

UESC 
Matemática 

ILHEUS 
FABRICIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 5 de dezembro de 2018. 

Adelina Prado Caldas Neres 
Coordenadora do CDRH 


