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Ofício Circular n.º 016/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC            Recife, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
GESTORES(AS) E COORDENADORES(AS) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO RECIFE  
 
 
Pelo presente, encaminhamos os links de acesso aos três formulários para a equipe gestora 
realizar o preenchimento de informações sobre a necessidade de contratação ou renovação de 
contratos de estagiários. Vale salientar que será considerada como teto de contratação a cota 
referente ao ano de 2020. 
 
Ressaltamos que é imprescindível o devido preenchimento dos formulários, assim como o envio 
do ofício da Unidade justificando o pedido e os documentos referentes ao estudante conforme 
descritos abaixo:  
 
Formulário 01 – solicitação de estagiário de Apoio à Educação Infantil 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWWNqrZJgkr5z3GD6RMKogK8d8ef40OesGnRz
v5e5j9l_-Kg/viewform 
 
Formulário 02 – solicitação de estagiário de Apoio à Educação Especial 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8srk7scXK-jb-
1m5f8uLdDX4U1KEZ2Lr8Hq7WwcpuVsSvw/viewform 
 
Formulário 03 – solicitação de estagiário de Apoio Administrativo e de Projetos 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZqqigDp935qjia2sbZ-
ZjwpAU4gs3tEcVherDf257aScdw/viewform 
 
Documentos dos estudantes a serem enviados: 

• 01 Foto 3x4 

• Identidade (frente e verso) 

• CPF (caso não conste na identidade) 

• Comprovante de residência (em nome do estudante ou pais, ou declaração da 
associação de moradores) 

• Declaração da Instituição de Ensino atualizada (válida por trinta dias) 
 

Por oportuno, apresentamos o novo formato de atendimento do Setor de Estágio para melhor 
atender às demandas das Unidades. Nesse sentido, após recebimento do formulário será feita 
uma análise da situação do estudante (disponibilidade para o estágio) e da demanda 
(confirmação com os setores competentes). Em seguida, a Unidade receberá um e-mail com a  
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validação das informações prestadas e as orientações para o processo de contratação. Assim, 
para otimizar o atendimento, estão disponíveis dois e-mails: 
dp.setordeestagio@educ.rec.br – para assuntos relacionados à frequência, rescisão, recesso e 
todas as questões financeiras de estagiários. 
dp.estagio.contratacao@educ.rec.br – para assuntos relacionados à contratação e/ou 
renovação de estagiários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR 
Secretário Executivo de Administração e Finanças 
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