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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

Aos __ dias do mês de ___________ de 20__, na cidade de Santo Antônio de Pádua, estado 

do Rio de Janeiro, neste ato as partes a seguir nomeadas celebram entre si este TERMO 

DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. De um lado, doravante denominada 

CONCEDENTE, _________________________________________________________, 

com sede e foro na cidade de ___________________________ - ___, CNPJ n.º 

__________________________, representada por ________________________________, 

de outro lado, doravante denominado INSTITUIÇÃO DE ENSINO, Sociedade 

Educacional Desembargador Plínio Pinto Coelho, com sede e foro na Cidade de Santo 

Antônio de Pádua-RJ, CNPJ: 05.035.176/0001-00, representada por seu Diretor-Geral 

Sérgio Valério Miranda Pereira e, por outro lado, doravante denominado ESTAGIÁRIO, 

o(a) Sr(a).:  

Nome: ___________________________________________ Dt. Nascimento: __________    

Endereço: _____________________________________ Bairro: ____________________   

Cidade: _____________________Estado: ___ CEP: _____________Fone: ___________    

Regularmente matriculado:___Sem. do curso de ______________ Matrícula:___________    

Nível: Superior Período de aula:__________    E-mail: ________________________    

CPF: ______________________RG: _____________________ CONDIÇÃO: aluno 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO reger-

se-á pelas disposições da Lei 11.788, 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 cumpridas diariamente totalizando __ horas semanais; 

b) A jornada de estágio será compatível com os horários da faculdade; 

c) O estágio será oferecido _____ remuneração.  

Sendo o estágio remunerado: Bolsa-Auxílio inicial mensal de: R$ _________ 

(______________________________________________________________) 
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d) Nos casos em que não ocorram conflitos com horário escolar do 

ESTAGIÁRIO a jornada será estabelecida entre as partes; 

e) O presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO terá validade de 

____/____/20___ a ___/____/20___, podendo ser denunciado a qualquer 

momento, unilateralmente, mediante comunicação escrita com antecedência 

máxima de cinco dias.  

f) O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou 

prorrogados através de TERMOS ADITIVOS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Concedente designa o Sr. __________________________, 

cargo: ______________________, para atuar como SUPERVISOR do ESTÁGIO.  

  

CLÁUSULA QUARTA: Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA 

DA VIGÊNCIA 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 ESTÁGIO, o(a) 

ESTAGIÁRIO(A) estará incluído(a) na cobertura do SEGURO DE ACIDENTES 

PESSOAIS, proporcionada pela APÓLICE nº ___________________________ da 

Companhia ____________________________________________. 

 

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 do que 

dispõem da Lei.11.788. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá à 

CONCEDENTE:  



          FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

             
                Credenciada - Portaria 702 de 19/03/2004 - Autorizada – Portaria 703 de 

19/03/2004 

 

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 ESTAGIÁRIO.  

 

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. 

 

CLÁUSULA NONA: De comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca de Santo 

Antônio de Pádua-RJ, 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 o Plano de Atividades de Estágio abaixo 

descrito e com as demais condições estabelecidas neste TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO, as partes assinam em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 

2 (duas) testemunhas.  
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Plano de atividades de Estágio 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Santo Antônio de Pádua, ____ de ____________ de 20____.  

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

CONCEDENTE     INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

____________________________ 

ESTAGIÁRIO (A) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________              ____________________________ 


