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Campo Tipo Descrição 

Nome Estagiário Texto 
Identifica o nome de batismo do estagiário, registrado em sua certidão de 
nascimento 

Nome Social Estagiário Texto 
Indicação do nome pelo qual o estagiário (travesti ou transexual) se 
identifica 

Cód.Orgão-Matr. SIAPE Número 
Código que identifica o número do órgão (UFABC=26352) e a matrícula de 
um estagiário no SIAPE 

Escolaridade Texto Identifica o nível de escolaridade do estagiário 

Jornada Trabalho Alfanumérico 
Identifica a denominação da jornada de trabalho de um estagiário (dedc 
exclus= dedicação exclusiva) 

Cod UORG Número 
Identifica o código da unidade organizacional onde o estagiário está lotado 
(código órgão SIAPE 26352 + código unidade organizacional (nove dígitos)) 

Nome UORG Texto Identifica o nome da unidade organizacional onde o estagiário está lotado 

Situação Vínculo Texto 
Identifica a situação do vínculo entre o estagiário e a ufabc no sistema 
SIAPE 

Data início estágio Data Identifica a data da ocorrência que registra o ingresso de um estagiário 

Deficiência Física Texto Descrição da deficiência acometida pelo estagiário 

Responsável Estágio Texto Identifica o estagiário da ufabc responsável pela supervisão do estágio 

Remunerado/ Não Remunerado Texto Identifica se o estágio é remunerado ou não 

Representante Ins Texto Identifica o responsável pela supervisão do estágio na instituição escolar 

Cargo Repres Inst Texto 
Identifica o cargo do responsável pela supervisão do estágio na instituição 
escolar 

Instituição de Ensino Texto Identifica os dados da instituição escolar 

Endereco Instituição Texto Identifica os dados de endereço da instituição escolar 

Bairro Inst Texto Identifica o bairro onde está localizada a instituição escolar 

Cidade Inst Texto Identifica a cidade onde está localizada a instituição escolar 

UF Inst Texto 
Identifica a sigla da unidade da federação onde está localizada a instituição 
escolar 

CEP Inst Número 
Identifica o código de endereçamento postal onde está localizada a 
instituição escolar 

Telefone Inst Número Identifica o telefone da instituição escolar 

Cargo Resp Estágio Texto Identifica o cardo do estagiário responsável pela supervisão do estágio 

Nome do Curso Texto Identifica o curso no qual está matriculado o estagiário 

Ano/Semestre Atual Número Identifica o ano/semestre do curso no qual está matriculado o estagiário 

Conclusão Curso Data 
Identifica o ano/semestre que encerrará o curso no qual está matriculado o 
estagiário 

Período da Aula Texto Identifica o período de aulas do curso no qual está matriculado o estagiário 

Orientador do Estágio Texto Identifica o nome do responsável na instituição escolar pelo estagiário 

Cargo Orientador Texto Identifica o cargo do responsável na instituição escolar pelo estagiário 

Email Orientador Texto 
Identifica o e-mail institucional do responsável na instituição escolar pelo 
estagiário 

Orientador Substituto Texto 
Identifica o nome do substituto do responsável na instituição escolar pelo 
estagiário 

Email Orientador Substituto Texto 
Identifica o e-mail institucional do substituto do responsável na instituição 
escolar pelo estagiário 

Bolsa Texto Identifica o recebimento ou não de bolsa auxílio 

Valor Número Identifica o valor da bolsa auxílio 

 


