COLOCAR O TIMBRE DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CONFORME LEI Nº
11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Aos ....... dias do mês de.................... de 20... , na Cidade de ..............................,
Estado ......., neste ato as partes a seguir nomeadas celebram entre si este TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO. De um lado, doravante denominada CONCEDENTE:
...........................................................,
....................................................nº......,
.........................,

Telefone

localizada
na

cidade

..................................,

......................................................,

de

na

Rua

.........................,

CEP

representada

por

Cargo..............................................

e,

de

outro,

doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A), o(a) Sr.(a)
NOME:

Curso :

ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

FONE(S):

Com a interveniência da Evata – Educação Avançada, convencionam as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Este Termo de Compromisso de Estágio reger-se-á pelas disposições da Lei 11.
788 de 25 de setembro de 2008, e explicitará o estágio como estratégia de
complementação do processo de ensino-aprendizagem, bem como estabelecerá as
condições de sua realização.

CLÁUSULA SEGUNDA
Fica acertado entre as partes que:
a) as atividades do estágio serão cumpridas (diariamente) nos horários de: ...........
às.......... e das .............. às ............., totalizando............. horas semanais;
b) o estágio será oferecido sem remuneração.
c) o presente Termo de Compromisso de Estágio terá validade de ....... /....... /........
a
......./......../........, podendo ser denunciado a qualquer momento, unilateralmente,
mediante comunicação escrita com antecedência mínima de cinco dias.

CLÁUSULA TERCEIRA
A CONCEDENTE designa o Sr. (a) ........................................,
cargo................................... ,
para atuar como ORIENTADOR do ESTÁGIO.

CLÁUSULA QUARTA
Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA do presente TERMO
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula, se aluno regular ou
especial;
b) a desvinculação profissional da situação que gerou o pedido e concessão;
c) o não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO.

CLÁUSULA QUINTA
Na vigência do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, o(a)
ESTAGIÁRIO(A) estará incluído(a) na cobertura do SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS, proporcionada pela APÓLICE n.º ........................... da Companhia
........................................................................................................ sob responsabilidade
da Evata Educação Avançada Ltda.

CLÁUSULA SEXTA
Assim materializado, documentado e caracterizado, o presente estágio, segundo
a legislação, não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o(a)
ESTAGIÁRIO(A) e a CONCEDENTE, nos termos da lei 11.788 de 25 de setembro de
2008.

CLÁUSULA SÉTIMA
No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá à CONCEDENTE:
a) proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividades de aprendizado social, profissional e
cultural, compatíveis com o seu curso:
b) proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) condições de treinamento prático e de
relacionamento humano;
c) proporcionar, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o acompanhamento,
a supervisão e avaliação do ESTÁGIO;
d) fornecer Certificado de Estágio constando o período, a carga horária e as atividades
desenvolvidas;
e) como demais normas pertinentes asseveradas na lei supramencionada.

CLÁUSULA OITAVA
No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá ao(à)
ESTAGIÁRIO(A):
a) cumprir com todo o empenho e interesse toda a programação estabelecida para o
ESTÁGIO;
b) cumprir as normas e regulamentos da CONCEDENTE, quando lhe forem informados.
Pela inobservância dessas normas e regulamentos, o(a) ESTAGIÁRIO(A) poderá
responder por perdas e danos;
c) elaborar e entregar Relatório de ESTÁGIO à CONCEDENTE, quando esta o exigir;
d) como demais normas pertinentes asseveradas na lei supramencionada.

CLÁUSULA NONA
De comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca da Justiça Viçosa, MG,
renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
qualquer questão que se originar deste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e
que não possa ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, as partes assinam em 03(três) vias de igual teor, e
forma, em presença de 2 (duas) testemunhas.

,

de

de 2010.

____________________________________________
CONCEDENTE
(Assinatura sob carimbo)

_______________________________________________
ESTAGIÁRIO

(Assinatura por Extenso)

________________________________________________________________________
MARIA DE FÁTIMA DE S. FREITAS – COORDENADOR DO SERVIÇO DE ESTÁGIOS DA
EVATA EDUCAÇÃO AVANÇADA LTDA

TESTEMUNHAS:

______________________________

______________________________
CPF

