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INFORMAÇÕES PARA O  ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 2019 

Disciplina  EC I 8905201   

(não é necessário realizar matrícula nesta disciplina) 

  

 Os alunos matriculados no 5º período no 1º semestre de 2019 (currículo 89002), 
devem realizar o Estágio Curricular Obrigatório, definido como sendo a realização de 
atividades de caráter prático-pedagógico, de acordo com as diretrizes do curso de Direito 
desta Faculdade. 
  
 Para iniciar o estágio, o aluno deverá optar por realizar o estágio em órgão público ou 
escritório de advocacia, acessando o site www.direitorp.us.br > Graduação > Alunos > 
Estágios > Relação de Convênios Vigentes e escolher um dos concedentes de estágio.  
 
 Se optar por estagiar em escritório, deverá entrar em contato com o escritório de sua 
preferência  e verificar a disponibilidade da vaga para a realização do estágio, providenciando 
a documentação a seguir relacionada, disponível no site da FDRP > Estágios. 
 
 

  
 
 
 
 Antes de iniciar o estágio, providenciar a assinatura do concedente de estágio nas 3 
vias do Termo de Compromisso, entregando-os no Serviço de Graduação para ser assinado 
pelo representante da FDRP. 
 
 Ao final do estágio entregar as planilhas de avaliação e frequência preenchidas e 
assinadas pelo Supervisor do Estágio do concedente no Serviço de Graduação. 
 
 Se optar por estagiar em órgão público, o aluno deverá escolher um dos órgãos a 
seguir relacionados, providenciando a mesma documentação. 

 

Comissão de Estágios 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

03 vias do Termo de Compromisso 

01 via do Controle de Frequência 

01 via da Avaliação do Estágio 

Órgão Público Vagas confirmadas 

Defensoria Pública de União 05 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo 19 

Ministério Público Federal 06 

PMRP – Secretaria de Assistência Social  

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 04 

Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional 02 

Procuradoria Seccional da União  

Procuradoria Seccional Federal  04 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 15 


