TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

A......................., doravante denominada CONCEDENTE, representada por_______________________
a instituição de ensino: Faculdade Maria Milza doravante denominada CONVENIADA, representada pelo
seu Diretor(a)_______________________________________________.
E o estudante a seguir relacionado, doravante denominado ESTAGIÁRIO.
1.Estagiário:___________________________________________________________________Residente
à________________________CEP________cidade de_________, Estado da Bahia, portador (a) da cédula
de
identidade
RG
nº_______________CPF
nº_______________aluno
(a)
do
curso
de
______________________matrícula________________.

CONCEDENTE, CONVENIADA e o ESTAGIÁRIO celebram entre si o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro
de 2008 e no Termo de Convênio já firmado entre a CONCEDENTE e a CONVENIADA Nº__________ e
ainda, obedecendo às condições e cláusulas a seguir especificadas:

Cláusula 5ª – Das Competências da Instituição Conveniada:
a) Preparar em nível preliminar os estagiários para o estágio;
b) Designar o professor supervisor/orientador, ___________________________________, a quem
caberá o objetivo de acompanhar as tarefas a serem executadas pelo estagiário, orientar e avaliar o
mesmo, bem como a articulação com o profissional do serviço da unidade concedente;
c) Responder por perdas e danos conseqüentes da inobservância das normas internas da Unidade
concedente ou das constantes deste Termo de Compromisso seja por dolo ou culpa;
d) Manter atualizadas as informações cadastrais relativas aos Estagiários;
e) Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando os Estagiários para outro local em
caso de descumprimento das normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus estagiários
g) Contratar e manter em vigência a Apólice de Seguros de Acidentes Pessoais em favor dos
estagiários, de acordo com o parágrafo único, do capítulo III da Lei Federal nº. 11.788, de 25 de
setembro de 2008, antes de iniciar suas atividades no estágio;

Cláusula 6ª – Das Competências do (a) Estagiário (a):
a) Obedecer às normas internas da Unidade Concedente;
b) Cumprir as orientações do Professor Orientador da Instituição Conveniada e Profissional do Serviço
da unidade Concedente;
c) Realizar as tarefas previstas no seu Plano de Atividades e, na impossibilidade eventual do
cumprimento de algum item dessa programação, comunicar, por escrito, ao Profissional Orientador e
Profissional do serviço;
d) Certificar-se da existência e da vigência da Apólice de Seguros de Acidentes Pessoais a seu favor,
de acordo com o parágrafo único, do capítulo III da Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de
2008, antes de iniciar suas atividades no estágio;
Cláusula 7ª – Das disposições gerais:
a) A Conveniada deverá informar de imediato e por escrito a Unidade Concedente qualquer fato que
interrompa, suspenda ou cancele a atuação do Estagiário, ficando a Conveniada responsável por
quaisquer danos causados pela ausência dessa informação;
b) O Estagiário (a) não terá, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a Unidade Concedente,
conforme o artigo 3º do capitulo I da Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008.
E, por estarem devidamente ajustados com as condições aqui estipuladas, firmam a Instituição Concedente,
a Instituição Conveniada e os Estagiários, o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que
o mesmo produza seus efeitos legais.
Local e data:

Gov.Mangabeira, ___ de ____________de ________.
Instituição Concedente:

____________________________________________
Assinatura do Representante
Coordenação do Curso:

___________________________________
Assinatura da Coordenação
Estagiário:

______________________
Assinatura do Estagiário

