DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SubDefensoria Pública-Geral
Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário
REQUERIMENTO DE REGISTRO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
(conforme o disposto no art. 16, da Deliberação nº 006/2011, do CSDPMG)
Venho respeitosamente, perante esta Coordenadoria, REQUERER o registro de _______________________________________
______________________, nacionalidade:_________________________, Sexo: F ( ) M ( ), cor: _________________, estado
civil: ___________________, profissão: _____________________________, portador(a) da CI nº ______________________ e
CPF nº _________________________, residente e domiciliado(a) à ________________________________________________
_______________________________________________________________ tel. Cel. (

) ______________________, e-mail:

___________________________________________, estudante da Instituição de Ensino ______________________________ ,
matriculado(a) no _____ período do curso de _________________________, turno _____________, no Programa de ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a documentação anexa.
O estágio será exercido _____ (___________) vezes por semana, às ____________________ feiras, na área: _______________
_______________________.

__________________________________________________________

(Ass./carimbo do Defensor Supervisor)
O ESTÁGIO estará coberto pelo Seguro contra Acidentes Pessoais, mediante a Apólice nº ______________________________
da Seguradora ____________________________________________, contratada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, representada
neste ato por __________________________________________, ______________________________________________.
(cargo na Instituição)
________________________, ______ de ___________________ de __________.

______________________________________________________

Candidato(a)
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cópias da Carteira de Identidade e CPF, que serão conferidas com o original.
Curriculum (modelo livre).
Duas fotos 3x4 recentes e coloridas.
Cópia do comprovante de endereço
Declaração da Instituição de Ensino ou Diploma.
Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja
residido nos últimos cinco anos. Tais documentos poderão ser obtidos por meio eletrônico.
Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar Estadual e de seus
respectivos Juizados Especiais dos lugares em que haja residido nos últimos cinco anos. Tais
documentos poderão ser obtidos por meio eletrônico.

8. Declaração firmada pelo interessado da qual conste os Estados de residência nos últimos cinco anos,
bem como nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso
contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes. Modelo
disponível no site da DPMG, Espaço cidadão, Estágio e Serviço Voluntário, Apresentação CESV/DPMG,
Formulários/Documentos, Estágio Obrigatório, Declaração de Residência.
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