TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (NÃO OBRIGATÓRIO)
Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo empregatício, na forma de Lei n° 11.788/2008, que entre si celebram de
um lado:
CONCEDENTE:
Representada por: Razão Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cidade/Estado: XXXXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Cargo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supervisor do Estagiário: .............................................................................................

E de outro lado como:
ESTAGIÁRIO:
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Naturalidade: xxxxxxxxxx/xx / Data de nascimento: xxxxxxxxx
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxxxxxx / CEP: xxxxxxxxx
CPF: xxx.xxx.xxx.xxx-xx / RG: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / Telefone:
Regularmente matriculado no curso de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Matricula n° xxxxxxxxx
Prof.(a) Supervisor(a) do(a) estagiário(a):................................................................................................

Mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de Compromisso reger-se-á conforme as condições estabelecidas no
Convênio firmado entre a Unidade Concedente e o Estagiário, com a interveniência da Instituição de Ensino, objetivando
o processo ensino-aprendizagem.
CLÁUSULA SEGUNDA: A jornada de realização do estágio estará limitada a 6h/dia, totalizando 30 (trinta) horas
semanais, de segunda à sexta-feira, excluídos os dias de sábado, domingo e feriado.
CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações do Estagiário:
a) Cumprir fielmente a programação do Estágio, comunicando em tempo hábil, a impossibilidade de não fazê-lo, se for
o caso;
b) Cumprir todas as normas internas da empresa, especialmente as relativas a Estágio, que o estudante declara
expressamente conhecer;
c) Guardar sigilo, quanto aos elementos manipulados ou aqueles que, direta ou indiretamente venha a tomar
conhecimento no exercício de suas atividades na empresa concedente de estágio;
d) Elaborar o relatório sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe foram atribuídas, submetendo-o à apreciação do
Supervisor Técnico.
CLÁUSULA QUARTA: O período de vigência do Estágio será de 25/08/2010 a 24/02/2011, no horário de 08:00 às
15:00 horas, com intervalo de 1 (uma) hora para almoço.
CLÁUSULA QUINTA: Por conta e a cargo do concedente do Estágio, será estipulado o valor da bolsa do Estagiário, que
será de R$ xxx,xx (valor por extenso xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), mais transporte e alimentação, durante o período de
vigência do contrato, conforme Clausula Quarta deste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SEXTA: É assegurado ao ESTAGIÁRIO sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, de acordo com
art.13º da Lei nº 11.788/2008 e conf. § 2º. Quando se tratar de período inferior a 1 (um) ano o recesso será proporcional.
CLÁUSULA SÉTIMA: No período de vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, o ESTAGIÁRIO terá a
carga horária reduzida nos períodos de avaliação da instituição de ensino, conforme estipulado Cap.IV, Art.10º, Item II,
§2 da Lei nº 11.788/2008.
CLÁUSULA OITAVA: No período de vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, o ESTAGIÁRIO terá
cobertura de Acidentes Pessoais proporcionada pela GESTOR – Gestão Organizacional , através de sua inclusão na
apólice coletiva de acidentes pessoais conforme proposta de adesão nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da Seguradora
Porto Seguro, nos termos do art. 4º da lei nº 11.788/2008.
CLÁSULA NONA: O presente Termo de Compromisso entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, podendo ser
cancelado nos seguintes casos:
a) A pedido do Estagiário;
b) No interesse do concedente do Estágio;
c) Por desligamento da Instituição de Ensino;
d) Pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas do presente Termo de Compromisso.
E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo de Compromisso, depois de lido e achado conforme, assinado pelas
partes e testemunhas, dele extraindo-se 03 (três) vias de igual teor, para que produza todos os efeitos.
Belém, 25 de agosto de 2010.
Aluno:....................................................................................................................................................................
Concedente: ..........................................................................................................................................................
Universidade/Faculdade:........................................................................................................................................

