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INSTITUIÇÕES CONVENIADAS - AGENTES DE INTEGRAÇÃO 
Nº de 

Instrumento Tipo de Instrumento Convenente(s) CNPJ Objeto Vigência 

2012 Convênio 
Super Estágios LTDA.ME          

SUPER ESTÁGIOS 
10.320.576/0001-06 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da 
Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a Super Estágios. 

12/11/2012 a 
12/11/2017 

2014 Convênio 

Brasília Planejamento em 
Recursos Humanos 

LTDA. BRASÍLIA 
ESTÁGIOS 

07.454.690/0001-06 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da 
Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a Brasília Estágios. 

02/10/2014 a 
02/10/2019 
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2014 Convênio 

Start Instituto de 
Desenvolvimento 

Humano e Profissional 
LTDA - START 

PROFISSIONAL 

20.494.981/0001-88 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a Start Profissional. 

25/10/2014 a 
25/10/2019 

2015 
Acordo de 

Cooperação de 
Estágio 

Centro de 
Desenvolvimento 

Profissional                        
CEDEP 

07.232.304/0001-23 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a CEDEP. 

16/03/2015 a 
16/03/2020 
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2015 
Acordo de 

Cooperação de 
Estágio 

Núcleo Brasileiro de             
Estágios LTDA                                               

NUBE 
02.704.396/0001-83 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a NUBE. 

16/03/2015 a 
16/03/2020 

2015 Termo de Convênio 

Usina de Talentos, 
Treinamento e 

Desenvolvimento 
Profissional      

01.711.278/0001-30 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a Usina de Talentos. 

21/10/2015 a 
21/10/2020 
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2015 Termo de Convênio 
Instituto Brasileiro de           
Educação Profissional             

IEGE 
79.990.693/0001-67 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a IEGE. 

10/11/2015 a 
10/11/2020 

2016 Termo de Convênio 
Universidade Patativa do 

Assaré  - UPA 
05.342.580/0001/19 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a UPA. 

18/02/2016 a 
18/02/2021. 
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028/2016 Convênio 
Instituto Blaise Pascal                  

IBP 
07.787.415/0001-04 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a IBP. 

18/05/2016 a 
18/05/2021 

2016 Convênio 

Instituto Nacional de 
Capacitação e Educação                                 

Para o Trabalho                                                                                 
VIA DE ACESSO 

05.699.372/0001-71 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a Via de Acesso 

01/02/2016 a 
01/02/2021 
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034/2016 Convênio 
Agência de Integração 

Empresa e Escola Ltda - 
AGIEL 

01.406.617/0001-74 

Tem por objeto a prestação de serviços de 
agente de integração, nos termos do artigo 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 obrigatório e não 
obrigatório aos estudantes do IFG.   

12/07/2016 a 
12/07/2021 

036/2016 Convênio 
Instituto Nova Vida                       

INOV 
09.468.529/0001-09 

Tem como objeto a prestação de serviço de 
Agente de Integração e aperfeiçoamento 
profissional e educacional aos estudantes do 
IFG por meio de atividades de estágio junto às 
pessoas jurídicas de direito privado , órgãos 
da Administração Pública Direta, Autárquica, 
Fundacional  de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional 
conveniados com a INOV 

01/07/2016 a 
01/07/2021 

Nº 069/2016 Convênio 

Obras Sociais do Centro 
Espírita Irmão Áureo - 
OSCEIA ou PLANEJE 

Estágio 

25.006.149/0001-09 

Tem como objeto a prestação de serviços de 
agente de integração, nos termos do artigo 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 obrigatório e não 
obrigatório aos estudantes do IFG.   

23/11/2016 a 
23/11/2017 
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Nº 010/2014 Convênio 
Instituto Euvaldo Lodi-

IEL/GO 
01.647.296/0001-08 

Visa facilitar o ajuste das condições de 
estágios curriculares obrigatórios e não 
obrigatórios, por meio de seleção e 
encaminhamento de estudantes do IFG com 
matrícula e frequência regular para estagiar 
junto as Pessoas Jurídicas de Direito Privado 
ou Público de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de 
nível superior devidamente registrados em 
seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional, parceiros do IEL-GO, como forma 
de aprendizado social, profissional e cultural 
de acordo com a Lei Nº 11.788/2008. 

22/02/2017 a 
22/02/2022 

 


