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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Departamento de Administração de Recursos Humanos

Divisão de Planejamento de Recursos Humanos
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2'Andar

CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS

Of. Circular Ro 001/2020 -- DIRHU/DEARH/SEPLAG

Assunto: Migração de estágios educacionais para novo agente de integração

Porto Alegre, 12 de março de 2020

limo(a) Senhor(a)

Considerando o iminente encerramento da prestação de serviços de Agente
de Integração de Estágios ora prestados pela empresa RENAPSI, a Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Gestão realizou o Pregão eletrõnico n' 9020/2019 no qual a
empresa Super Estágios foi vencedora.

Neste sentido, estamos iniciando a migração de todos os Termos de
Compromisso de Estágio - TCEs para a nova Agente de Integração, empresa Super
Está gios .

A nova agente de integração irá elaborar novo TCE para cada estagiário pelo
período complementar ao TCE existente atualmente com a RENAPSI, com início em
01/04/2020, data em que ocorrerá o encerramento da intermediação dos TCEs pela
RENAPSI (até 31/03/2020) e iniciará a atuação da Super Estágios (01/04/2020).

Nesta senda, quando do encaminhamento do TCE feito pela Super Estágios
para a Instituição de Ensino o estagiário ainda estará estagiando sob a gestão da
RENAPSI (que enviará as avaliações finais dos TCEs). Essa medida tem por finalidade
evitar interrupção do TCE atual de cada estagiário, o que causaria prejuízo ao
aprendizado e perdas financeiras ao mesmo.

No dia posterior a migração para a Super Estágios a RENAPSI vai informar
no sistema. para as instituições de ensino que utilizam esta ferramenta. o encerramento
dos TCEs dos estagiários que migraram.

Para tanto, solicitamos a compreensão e colaboração da Instituição de
Ensino nesse momento de substituição da empresa prestadora de serviços de agente de
integração.

Atenciosamente,

Luas Antõn
Chefe da Divisão de Planejamento,d
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Humanos - Supervisor da ARP n'
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