
 
COORDENAÇÃO GERAL DO ESTÁGIO 

 

FICHA DE CADASTRO - SUPERIOR 
 

ATENÇÃO: PREENCHER EM LETRA DE FÔRMA LEGÍVEL 

 
 
NOME:________________________________________________________________________________________ 
  
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/____      ESTADO CIVIL: _______________________                                        
 
FILIAÇÃO: ____________________________________________________________________________________      
 
E-MAIL:______________________________________________________________________________________    
                                    LETRA DE FORMA LEGÍVEL / ASSINALE SE HÁ NO E-MAIL  (   ) UNDERLINE _ (  ) HÍFEN  -  
                                                                                                                                       
AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL: 
(   ) preto   (   ) pardo   (   ) branco   (   ) indígena   (   ) amarelo   (   ) não desejo declarar 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA? (   ) NÃO (   )  SIM  ESPECIFICAR: __________________________  

 
NACIONALIDADE: ________________________  NATURALIDADE: _______________________________________ 
 
IDENTIDADE ___________________________________ ÓRGÃO: ________________ EMISSÃO: ____/____/____ 
 
OAB/RJ Nº _____________________     EMISSÃO: ____/____/_____ VALIDADE: ____/___/______   
 
CPF: _________________________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________________ 
 
BAIRRO: _________________________MUNICÍPIO:_________________CEP: _______________________________ 
 
TEL RES: (     ) __________________________________  CELULAR (     ) ___________________________________ 
 
 

BANCO BRADESCO 
  
Agência nº :________________          Conta corrente nº:________________________________ 
                                                                                                                   (NÃO É PERMITIDO CONTA-POUPANÇA) 
 

FACULDADE: _________________________________________________________________________________ 
 
BAIRRO/CAMPUS: _________________________________________________MUNICÍPIO:____________________  
 
CURSO:_________________________________________________________________________ 
 

• PERÍODO ATUAL _______________TOTAL DE_________  PERÍODOS/ANOS 

• HORÁRIO EM QUE ESTUDA: (   ) MANHÃ     (      )  TARDE      (     ) NOITE 

• DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO:  _____/_______/_____      
                   (DIA)   ( MÊS)     (ANO)  
 

 

Rio de Janeiro,____/____/___ 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA 

 

 

2 Fotos 
3x4 

 
 
 
 



 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
   

 

 Eu, _________________________________________________________________, 

portador(a) da carteira de identidade nº ___________________, expedida pelo(a) 

_____________, inscrito(a) no CPF nº ____________________, DECLARO  para fins de 

comprovação junto a Coordenação Geral do Estágio Forense da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Defensor(a) Público(a) do Estado do Rio de Janeiro, 

em atividade, em consonância com a Resolução DPGE n. 640 de 31.07.2012. 

 

 Sendo o acima exposto, a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelo 

teor da presente declaração. 

 

  Rio de Janeiro, _____  de ________________    de _______. 

 
______________________________________________ 

(assinatura) 
 
 

 

         TIPOS DE PARENTESCO 

 
PARENTES EM LINHA RETA: 

 

 
PARENTES EM LINHA 

COLATERAL: 

 
PARENTES POR AFINIDADE: 

 
Ascendente: 
1º grau: pai e mãe 
2º grau: avô e avó 
3º grau: bisavô e bisavó 
 
Descendente: 
1º grau: filho e filha 
2º grau: neto e neta 
3º grau: bisneto e bisneta 
 
 
 

 
2º grau: irmão e irmã 
3º grau: tio e tia, sobrinho 
e sobrinha. 

Parentes exclusivamente do 
cônjuge ou companheiro(a) em 
linha reta: 
 
Ascendente: 
1º grau: pai e mãe 
2º grau: avô e avó 
3º grau: bisavô e bisavó 
 
Descendente: 
1º grau: filho e filha 
2º grau: neto e neta 
3º grau: bisneto e bisneta. 

Parentes exclusivamente 
do 
cônjuge ou 
companheiro (a) em 
linha colateral: 
 
2º grau: irmãos e 
irmãs.  
3º grau: tio e tia, 
sobrinho e sobrinha. 

 
“Art. 1º - É vedada a nomeação ou designação, para os cargos em comissão, para as funções comissionadas e para 
estágio oficial remunerado, no âmbito de qualquer órgão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de 
cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros.”( 
Resolução DPGE nº 640 de 31 de julho de 2012) 

 



 

 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Eu,___________________________________________________________________, 

portador(a) da carteira de identidade nº ___________________, expedida pelo(a) 

_____________, inscrita no CPF nº ____________________, DECLARO  para fim de 

comprovação junto a Coordenação Geral do Estágio Forense da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, que a carga horária de 30 (trinta) horas semanais de atividade em estágio é 

compatível com a minha atividade acadêmica e laborativa. 

 

 Sendo o acima exposto, a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelo 

teor da presente declaração. 

 

 

  Rio de Janeiro,  _____  de ________________    de _____. 

 

     

           _____________________________________________________ 
(assinatura) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Declaro estar ciente de que:  
 
1) Devo acessar o site: www.defensoria.rj.def.br– ícone “Estágio Forense”, consultar e 
ler atentamente as “Orientações Gerais”, e o modelo do relatório trimestral. 
 
2) O controle de frequência mensal é feito pelo Defensor Público supervisor ou 
servidor por ele indicado, através do sistema de frequência online, entre os dias 15 e 
18 de cada mês, aproximadamente. A cada mês será enviada correspondência 
eletrônica indicando o prazo exato.  Devo manter atualizado o meu cadastro de 
telefone e email! 
 
3) Na ocasião de meu desligamento, deverei imediatamente, devolver o meu crachá 
de identificação.  
 
4) Em caso de perda, roubo, furto ou extravio do meu crachá de identificação, deverei 
comunicar o ocorrido, imediatamente, à Coordenação Geral do Estágio Forense.  
 
5) Tomei conhecimento dos seguintes conceitos: 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS – manual do estagiário, através do qual podem ser esclarecidas 

as duvidas frequentes, inclusive em relação ao método de elaboração e apresentação 

do relatório trimestral. 

 

RELATÓRIO TRIMESTRAL – modelo a ser preenchido para apresentação, conforme item 

2.3 das “Orientações Gerais”, sendo que a não entrega dentro do prazo regulamentar, 

implicará em advertência, suspensão na hipótese de reincidência, e exclusão caso 
seja advertido e suspenso. 

 

DESIGNAÇÃO – documento a ser assinado pelo supervisor do estágio, de forma a 

tomar ciência do início do exercício do estagiário, na qualidade de bolsista. Este 

documento deve ser devolvido à Coordenação de Estágio (por e-mail ou pessoalmente), 

no prazo de 08 (oito) dias, contados da data inicial do contrato. 

 
Rio de Janeiro, ___ / ___ /_____. 

 
___________________________________________ 

Assinatura 
 
 
 

 


