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INSTITUIÇÕES CONVENIADAS – AGENTES DE INTEGRAÇÃO

Nº de
Ordem

Nº de
Instrumento

Tipo de
Instrumento

Convenente(s) CNPJ Objeto Vigência

1 Nº022/2018 Convênio

Associação
Comercial, Industrial

e Serviços de
Itumbiara - ACISI

02.438.687/0001-77

Tem por objeto a prestação de serviços de agente de
integração, nos termos do artigo 5º da Lei nº

11.788/2008. A Associação Comercial, Industrial e
Serviços de Itumbiará atuará junto a Pessoas Jurídicas
de direito público ou privado, profissionais liberais de

nível superior devidamente registrados em seus
respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de estágio obrigatório e
não obrigatório aos estudantes do IFG.

14/05/2018 a
14/05/2023

2 Nº 014/2019 Convênio BRED Estágios 12.137.321/0001-11

Cooperação entre o IFG e o Agente de Integração para
prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a

realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº
11.788/2008. A BRED Estágios atuará junto a pessoas

jurídicas de direito público ou privado, profissionais
liberais de nível superior devidamente registrados em

seus respectivos conselhos profissionais visando a
prospeccção de oportunidades de estágio aos

estudantes do IFG.

20/05/2019 a
20/05/2023

3 Nº 01751/2019 Convênio Centro de Integração
Escola-Empresa

CIEE-GO

61.600.839/0009-02 A prestação de serviços de agente de integração e
aperfeiçoamento educacional e profissional aos

estudantes do IFG por meio de atividades de estágio
junto aos órgãos da administração pública direta,

autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios parceiros do CIEE-GO, nos termos do

12/07/2019 a
12/07/2024
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artigo 5º da Lei nº 11.788/2008.

4 N° 02/2020 Convênio

Obras Sociais do
Centro Espírita irmão

Áureo (Planeje
Estágio ou Oscéia)

25.006.149/0001-09

A cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para prospectar vagas de estágio, viabilizar e

formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. A Osceia atuará junto a Pessoas
Jurídicas de direito público ou privado, profissionais

liberais de nível superior devidamente registrados em
seus respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de estágio aos
estudantes do IFG

11/02/2020 a
11/02/2025

5 N° 010/2020 Convênio
Emanuelly Mendes da

Cunha dos Santos
02313801195 

31.581.502/0001-87

A cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para prospectar vagas de estágio, viabilizar e

formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. A EMANUELLY MENDES CUNHA
DOS SANTOS 02313801195 atuará junto a Pessoas
Jurídicas de direito público ou privado, profissionais

liberais de nível superior devidamente registrados em
seus respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de estágio aos
estudantes do IFG

13/05/2020 a
13/05/2025

6 Nº 12/2020 Convênio
Núcleo Brasileiro de

Estágios - NUBE
02.704.396/0001-83

A cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para prospectar vagas de estágio, viabilizar e

formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. O NUBE - Núcleo Brasileiro de
Estágios atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito

público ou privado, profissionais liberais de nível
superior devidamente registrados em seus respectivos

conselhos profissionais visando a prospecção de
oportunidades de estágio aos estudantes do IFG

30/06/2020 a
30/06/2025

7 25/2020 Convênio CEDEP – Centro de
Desenvolvimento

Profissional

07.232.304/0001-23 O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar vagas de estágio, viabilizar e

06/10/2020 até
06/10/2025
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formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. O CEDEP atuará junto a Pessoas
Jurídicas de direito público ou privado, profissionais

liberais de nível superior devidamente registrados em
seus respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de estágio aos
estudantes do IFG. 

8 35/2020 Convênio
Centro de Estágios

PPM Human
Resources

08.029.517/0001-15

O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar vagas de estágio, viabilizar e
formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. O Centro de Estágios PPM Human
Resources atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito

público ou privado, profissionais liberais de nível
superior devidamente registrados em seus respectivos

conselhos profissionais visando a prospecção de
oportunidades de estágio aos estudantes do IFG.

07/12/2020 a
07/12/2025

9 02/2021 Convênio
Universidade Patativa

do Assaré
05.342.580/0001-19

O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar vagas de estágio, viabilizar e
formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da
Lei nº 11.788/2008. A Universidade Patativa do Assaré
atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito público ou

privado, profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos

conselhos profissionais visando a prospecção de
oportunidades de estágio aos estudantes do IFG.

11/01/2021 a
11/01/2026

10 Convênio
n°05/2021

Convênio Wall Jobs Tecnologia
LTDA

23.251.141/0001-82 O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar
vagas de estágio, viabilizar e formalizar a realização
deste, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. A

Wall Jobs Tecnologia LTDA

18/02/2021 a
18/02/2026
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atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito público ou
privado, profissionais liberais de nível superior

devidamente registrados em seus
respectivos conselhos profissionais visando a
prospecção de oportunidades de estágio aos

estudantes do IFG.

11
Convênio nº

12/2021
Convênio

AGIEL - Agência de
Integração Empresa

Escola Ltda
01.406.617/0001-74

O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar
vagas de estágio, viabilizar e formalizar a realização
deste, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. A

AGIEL
atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito público ou

privado, profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus

respectivos conselhos profissionais visando a
prospecção de oportunidades de estágio aos

estudantes do IFG.

13/07/2021 a
13/07/2026

12
Convênio nº

19/2021
Convênio

CENTRO DE
INTEGRAÇÃO

EMPRESA
ESCOLA DO ESTADO

DE SANTA
CATARINA - CIEE/SC

04.310.564/0001-81

O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar
vagas de estágio, viabilizar e formalizar a realização
deste, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. A

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - CIEE/SC atuará junto a Pessoas

Jurídicas de direito público ou
privado, profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos
conselhos profissionais visando a prospecção

de oportunidades de estágio aos estudantes do IFG

14/12/2021 a
14/12/2026

13 Convênio nº
29/2021

Convênio Metta Integradora
Empresa Escola

04.997.806/0001-57 cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para prospectar

23/12/2021 a
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vagas de estágio, viabilizar e formalizar a realização
deste, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. A

METTA INTEGRADORA
EMPRESA ESCOLA S/S LTDA atuará junto a Pessoas

Jurídicas de direito público ou privado, profissionais
liberais de nível superior

devidamente registrados em seus respectivos
conselhos profissionais visando a prospecção de

oportunidades de estágio aos estudantes do
IFG. 

23/12/2026

14
Convênio nº

03/2022
Convênio

A STAG CENTRAL DE
ESTÁGIO LTDA

03.658.267/0001-69

O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar vagas de estágio, viabilizar e
formalizar a realização deste, nos termos do art. 5º da

Lei nº 11.788/2008. A
STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA atuará junto a

Pessoas Jurídicas de direito público ou privado,
profissionais liberais de

nível superior devidamente registrados em seus
respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de
estágio aos estudantes do IFG.

27/01/2022 a
27/01/2027

15 Convênio nº
04/2022

Convênio Z-ESTÁGIOS.APP
TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO
LTDA

31.726.192/0001-41 : O presente Termo de Convênio tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para prospectar
vagas de estágio, viabilizar e formalizar a realização
deste, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. A

Z-ESTÁGIOS.APP
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA atuará junto a

Pessoas Jurídicas de direito público ou privado,
profissionais liberais de nível

superior devidamente registrados em seus respectivos
conselhos profissionais visando a prospecção de

oportunidades de estágio aos

03/03/2022 a
03/03/2027
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estudantes do IFG. 

16
Contrato nº

06/2022
Contrato

Fundação Movimento
Universitário de

Desenvolvimento
Econômico e Social -

MUDES

33.663.519/0001-09

O presente Termo de Contrato tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para
prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a

realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº
11.788/2008. A FUNDAÇÃO

MUDES atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito
público ou privado, profissionais liberais de nível

superior devidamente registrados
em seus respectivos conselhos profissionais visando a

prospecção de oportunidades de estágio aos
estudantes do IFG

31/03/2022 a
31/03/2027

17
Contrato nº

07/2022
Contrato

Instituto Euvaldo Lodi
- IEL/GO

01.647.296/0001-08

Cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para

prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a
realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº

11.788/2008. O INSTITUTO
EUVALDO LODI atuará junto a Pessoas Jurídicas de

direito público ou privado, profissionais liberais de nível
superior devidamente

registrados em seus respectivos conselhos
profissionais visando a prospecção de oportunidades

de estágio aos estudantes do IFG

08/04/2022 a
08/04/2027

18 Contrato nº
11/2022

Contrato Instituto Brasileiro
Pró-Educação/ISBET

43.126366/0001-14 Cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,
para

prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a
realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº

11.788/2008. O Agente de
Integração atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito

público ou privado, profissionais liberais de nível
superior devidamente

registrados em seus respectivos conselhos

25/04/2022 a
25/04/2027
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profissionais visando a prospecção de oportunidades
de estágio aos estudantes do IFG. 

19
Contrato nº

15/2022
Contrato

MAIS BRASIL
TALENTOS LTDA

45.876.214/0001-
64

O presente Termo de Contrato tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de

Integração, para prospectar vagas de estágio,
viabilizar e formalizar a realização deste, nos
termos do art. 5º da Lei nº 11.788/2008. O

Agente de Integração atuará junto a Pessoas
Jurídicas de direito público ou privado,
profissionais liberais de nível superior

devidamente registrados em seus respectivos
conselhos profissionais visando a prospecção de
oportunidades de estágio aos estudantes do IFG.

31/05/2022 a
31/05/2027

20
Contrato nº

22/2022
Contrato Alpha Estágios 33.209.528/0001-24

O presente Termo de Contrato tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para
prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a

realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº
11.788/2008. O Agente de

Integração atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito
público ou privado, profissionais liberais de nível

superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos

profissionais visando a prospecção de oportunidades
de estágio aos estudantes do IFG

04/08/2022 a
04/08/2027

21 Contrato nº
26/2022

Contrato Pró Soluções e
Estágios Ltda

38.453.831/0001-91 O presente Termo de Contrato tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para
prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a

25/08/2022 a
25/08/2027
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realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº
11.788/2008. O Agente de

Integração atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito
público ou privado, profissionais liberais de nível

superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos

profissionais visando a prospecção de oportunidades
de estágio aos estudantes do IFG

22
Contrato nº

34/2022
Contrato Super Estágios Ltda 11.320.576/0001-52

O presente Termo de Contrato tem por objeto a
cooperação entre o IFG e o Agente de Integração,

para
prospectar vagas de estágio, viabilizar e formalizar a

realização deste, nos termos do art. 5º da Lei nº
11.788/2008. O Agente de

Integração atuará junto a Pessoas Jurídicas de direito
público ou privado, profissionais liberais de nível

superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos

profissionais visando a prospecção de oportunidades
de estágio aos estudantes do IFG

06/12/2022 a
06/12/2027


