TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
- Contrato de Estágio –
Concedente:
CNPJ:

Telefone:

Endereço:
CEP

Cidade:

UF:

E-mail:
Representante:
Cargo:
Estagiário (a):
Curso:

nº matrícula:

RG:

Semestre:

CPF:

Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
( ) Estágio Obrigatório

( ) Estágio Não Obrigatório

Instituição de Ensino: Faculdade Palotina – FAPAS, mantida pela Entidade Palotina de Educação e
Cultura
CNPJ: 17.597.895/0004-39 Endereço: Rua Pe. Alziro Roggia, 115 Bairro Patronato CEP: 97020-590
Cidade: Santa Maria
Telefone: (55) 3220-4575
Celebram o presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei nº 11.788, de
25/09/2008 e, demais normas vigentes e pertinentes à matéria, conforme cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica comprometido entre as partes, que o estágio será realizado nas
dependências da Concedente, num total de______ horas semanais, no período de ____/____/____ a
____/____/____.
CLÁUSULA SEGUNDA – Compete à Concedente, celebrar o Termo de Compromisso de Estágio;
proporcionar ao Estagiário(a) o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular; ofertar instalações que tenham condições de proporcionar atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural; permitir que a carga horária do estagiário seja reduzida, pelo
menos à metade, nos períodos de avaliação escolar: indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento do curso do estagiário; enviar à FAPAS, com
periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos
e da avaliação do desempenho, por ocasião do desligamento do estagiário.
CLÁUSULA TERCEIRA – Compete ao Estagiário cumprir a jornada de atividade em estágio, definida
em comum acordo entre as partes, devendo ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; observar e obedecer as normas e procedimentos internos da
Concedente, preservar o sigilo relativo a informações obtidas em decorrência do estágio, responsabilizandose pelas perdas e danos decorrentes da sua não observância; conduzir-se dentro da ética profissional e,
tratando-se de estágio obrigatório, submeter-se a acompanhamento e avaliação de seu desempenho e
aproveitamento; ao final do estágio, após a apresentação e aprovação do relatório pelo docente orientador do
estágio, entregar um exemplar do mesmo a concedente.
CLÁUSULA QUARTA – Compete a Instituição de Ensino elaborar o Termo de Compromisso de Estágio,
celebrado entre esta, o educando e a concedente do estágio, considerando as condições de sua adequação à

proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estagiário e ao horário e
calendário escolar; estabelecer, no caso de estágio obrigatório, o Plano de Atividade do Estagiário que
consubstancie as condições – requisitos – suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da
formação escolar do estagiário; incluir o estagiário, no caso de estágio obrigatório, na cobertura de seguro
contra acidentes pessoais que venham a ocorrer no local do estágio.
CLÁUSULA QUINTA – O Estagiário poderá receber, ou não, da concedente, bolsa-auxílio ou outra
forma de contraprestação que venha ser acordada com a mesma, para o custeio de despesas com a realização
do estágio.
Parágrafo único. Em se tratando de estágio não-obrigatório compete à Concedente o pagamento da
contraprestação prevista nesta cláusula, a concessão do auxílio transporte e do recesso remunerado na forma
da lei, que são compulsórios. O seguro contra acidentes pessoais é contratado e suportado pela Instituição de
Ensino.
CLAUSULA SEXTA – O estágio obrigatório ou não obrigatório realizado nos termos deste instrumento e
na conformidade com a legislação de regência, não configura vínculo empregatício de qualquer natureza,
entre o estagiário e a concedente.
Parágrafo único. Da celebração deste termo não resulta qualquer obrigação, trabalhista ou previdenciária,
principal, solidária ou subsidiária para a Instituição de Ensino interveniente.
CLAUSULA SÉTIMA – Constituem motivos de cessação automática da vigência do presente Termo de
Compromisso o abandono, a conclusão do curso, o trancamento de matrícula por parte do Estagiário e o não
cumprimento de quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas.
CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria (RS) para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Termo de Compromisso.
E, por estarem de acordo com os termos do presente Contrato de Estágio, as partes o assinam em 3 (três) vias
de igual teor, na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.
Santa Maria,____/____/____

______________
CONCEDENTE
Nome completo
Cargo

________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Faculdade Palotina
FAPAS

____________
ESTAGIÁRIO
Nome completo

Testemunhas

Nome:______________________________ Nome:_________________________
RG:________________________________ RG: __________________________
CPF:_______________________________ CPF: _________________________

