
Carta de Apresentação de Estagiário
Do Governo do Paraná

Conforme contrato entre o Governo do Estado do Paraná e o Banco do Brasil, apresentamos 
o estagiário abaixo mencionado, para abrir conta-corrente, conforme instruções do LIC 430.2.2.1421 e:

• Para estagiário UNIVERSITÁRIO - LIC 430.2.2.1429 item 14
(BB Conta Universitária - Tarifa de R$3,80 mensal) – a partir de 06/09/2010

• Para estagiário NÃO-UNIVERSITÁRIO entre 12 e 16 anos - LIC 430.2.2.1429 item 11 "a" 
(BB Conta Jovem - Isento de Tarifa mensal)

• Para estagiário NÃO-UNIVERSITÁRIO entre 16 e 21 anos - LIC 430.2.2.1429 item 11 "b" 
(BB Conta Jovem - Isento de Tarifa mensal)

Acompanha esta carta, obrigatoriamente, os documentos pessoais do Estagiário: RG; 
CPF; Comprovante de Endereço; Comprovante de Matrícula.)

• Obs-1.: arquivar a presente carta no dossiê do estagiário.

• Obs.2: Dúvidas, favor contactar a agência 3793 - Setor Público Curitiba (PR) - Gerente de Contas 
da SEAP - MCI 905668176.

• De acordo com o decreto Estadual 8654/2010 o valor a ser pago para estagiário é:
* médio: R$ 3,71 x dias úteis x hora diária;
* superior R$ 4,77 x dias úteis x hora diária;
* considere média de 20 dias úteis por mês.

Ao

Banco do Brasil SA

Senhor(a) Gerente,

Apresentamos  o(a)  Sr(ª).  ___________________________________  portador(a)  do 

RG: _________________, a fim de que se proceda abertura de conta corrente na modalidade 

Universitária ou Jovem,  conforme o perfil do(a) estudante.

Esclarecemos  que  o(a)  mesmo(a)  é  estudante  do  ensino  ____________  e  será 

contratado neste Órgão Estadual (___________), na qualidade de  ESTAGIÁRIO, a partir de 

___/___/______ e receberá Bolsa-Auxílio mensal no valor aproximado de R$ _________.

Para  que  possamos  atualizar  nossa  base  de  dados  e  processar  os  arquivos  de 

pagamento  de  bolsa-auxílio,  o  número  da  AGÊNCIA /  CONTA deverá  ser  informado  ao 

estagiário o(a) qual repassará estes dados ao nosso RH.

Certos de sua costumeira atenção, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição 

para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

______________________________ ____________________________
(CHEFE DO RH) (ESTAGIÁRIO)

(carimbo do órgão)
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