
INSTRUÇÕES PARA SOLICITAR CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO 

DE ESTÁGIO 

 
 

1 – Acessar o Edital de Chamamento Público 01/2020. 

<https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/convenio/convenios-credenciamento/555-sao-jose-dos-campos-edital-de- 

chamamento-publico-n-26-2017>. 

1.1 – Ler o edital, com atenção especial aos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 6.3 (sobre os documentos necessários) e 5.5 e 7.3 

(quanto aos prazos).    

 

2 – Obter as certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa (item 5.3 do edital). 

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Certidão Negativa de 

Débitos obtida no site da Secretaria da Receita Federal): 

<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>. 

b) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais (Certidão Negativa de Débitos obtida no site da Secretaria da 

Fazenda de cada Estado), para o estado de São Paulo, no seguinte endereço: 

<https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx>. 

c) Certidão Negativa de Débitos Municipais: 

Certidão de regularidade fiscal emitida pela prefeitura do município local da empresa. 

d) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, obtida no site da Caixa Econômica 

Federal: 

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf >. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, obtida no site do Tribunal Superior do Trabalho - TST). 

<http://www.tst.jus.br/certidao>. 

 

Observações Importantes: 

Caso esteja credenciando a filial, as certidões devem ser do CNPJ da referida filial, exceto a certidão da Receita 

Federal, cuja emissão é pelo CNPJ da matriz. 

Caso a empresa esteja irregular em uma ou mais habilitação fiscal ou trabalhista, a mesma não será credenciada, 

favor, não insistir. 

 

3 – Obter os documentos de habilitação jurídica da empresa (item 5.2 do edital). 

a) No caso de firma individual: cédula de identidade e registro comercial, com prova de registro na Junta Comercial 

ou repartição correspondente. Caso a empresa esteja no estado de São Paulo, obter no site: 

<https://www.jucesponline.sp.gov.br/>. 

b) No caso de sociedade mercantil: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados no 

órgão competente ou, Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 

da data de abertura deste procedimento. Caso a empresa esteja no estado de São Paulo, obter no site:  

<https://www.jucesponline.sp.gov.br/>. 

c) No caso de sociedade por ações: ato constitutivo ou estatuto em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente, acompanhados da ata regularmente arquivada da assembleia de eleição da última diretoria. 
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d) No caso de sociedade civil: inscrição do ato constitutivo no órgão competente, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício. 

e) No caso de entidades públicas: atos constitutivos vigentes (estatuto, lei de criação ou outro) e nomeação do 

representante legal. 

f) Cópia do documento pessoal do representante legal, contendo nº de RG e CPF. 

g) Em caso de representação por procuração, encaminhar os documentos pessoais do procurador, bem como a 

procuração vigente. 

 

4 – Cadastro para assinatura eletrônica: 

4.1 Acessar <https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/novo-sei-unifesp?id=261:usuario-externo> 

4.2 Cadastrar como usuário externo o representante legal da empresa: 

 

4.3 Preencher o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade; 

 

4.4 Imprimir, datar e assinar conforme documento de identificação apresentado. 

 

5 – Enviar toda a documentação para via e-mail para convenios.sjc@unifesp.br com o nome do supervisor do 

convênio (representante da empresa que supervisionará as atividades do estagiário) e o nº do RG do mesmo. 

 

Para informações via e-mail: convenios.sjc@unifesp.br 
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