PASSO A PASSO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ESTÁGIO VISITA
Obs: Caso o aluno esteja em LISTA DE ESPERA somente encaminhe a documentação após o contato do Serviço de Estágios informando disponibilidade de
vaga.
1. Após feita a inscrição do aluno no sistema do estágio visita clique em imprimir comprovante:

2. Abrirá a seguinte tela, clique no ícone seta para baixo:

3. Aparecerá a opção de salvar o documento em uma pasta da rede. Salve em um lugar de fácil memorização.
4. Acesse o e-doc: https://edoc.camara.gov.br
5. Dentro de Área de trabalho clique em “Novo” e depois em “criar usando arquivo do computador”:

6. Em título escreva: Estágio Visita – “Mês” – “Nome do estudante” e clique em escolher arquivo:

7. Selecione a ficha de inscrição salva anteriormente e aperte salvar.
8. Em classificação digite 04.02.04-03 (Apoio à realização de programas institucionais) e clique em salvar
9. Clique em “criar processo”:

10. Com o processo criado, clique em incluir > criar usando arquivo do computador e inclua todos os documentos do estudante :
10.1.
Auto declaração de saúde
10.2.
Declaração de matrícula da faculdade
10.3.
Cópia de RG e CPF
Obs.: Os documentos devem ser salvos no formato PDF

11. Clique na aba assinatura e assine os documentos do estudante utilizando ponto e senha. A FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO DEVERÁ SER ASSINADA
DIGITALMENTE PELO DEPUTADO OU CHEFE DE GABINETE os outros documentos podem ser assinados por qualquer servidor do gabinete.
PARA COLHER A ASSINATURA DO DEPUTADO:
11.1.
Clique na aba Compartilhamento e digite o nome do Deputado, sempre começando com Dep., e clique em Compartilhar:

11.2.
Para assinar, o Deputado clicará na opção “Compartilhados comigo” em seguida no documento correspondente, na aba Assinatura e
escolherá uma das opções: utilizando biometria ou ponto e senha.

12. Clique em tramitar, digite SERVES.UT e aperte Enviar

Em caso de dúvidas ligar para 3216-7641/3216-7677/3216-7673.

