TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO _____/20___

A UNIDADE CONVENIADA, concedente do estágio: __, com sede __, CEP __ – _-Pr,
com CNPJ nº _, neste ato representado pelo Sr. __, portador do RG _ SSPPR e CPF: _
e ESTAGIÁRIO(A) __, portador do RG: _ SSPPR e CPF: __, aluno do curso de ___
sob a orientação do(a) Professor(a)__. O estagiário atuará na área de __, com
interveniência da UNESPAR – UNIDADE CONVENENTE CAMPUS DE ___________,
com sede à______________, n.º ____, no município de_____________– Paraná,
CNPJ n.º_________________, neste ato representada, por delegação do Senhor
Reitor
Antonio
Carlos
Aleixo,
pelo
Diretor(a)
de
Campus________________________________________(nome) do Campus de
____________________, portador do RG. inscrito no CPF nº___________________
nomeado(a) pela portaria , de ___ de ___ de _____, celebram entre si este Termo de
Compromisso de Estágio, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1ª - Este termo de compromisso reger-se-á pela legislação vigente em
relação aos estágios obrigatórios e não obrigatórios, em especial pela Lei n°
11.788/2008 e pela Resolução nº 10/2015 – CEPE/UNESPAR e pelo Termo de
Convênio celebrado entre a UNIDADE CONVENIADA e a UNIDADE CONVENENTE
considerando o estágio como ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, sob
a orientação e supervisão de docentes, objetivando a formação profissional e humana.
CLÁUSULA 2ª - O estágio será realizado no horário e dias normais de funcionamento
da UNIDADE CONCEDENTE, no período __/__/____ a __/__/____ totalizando ___
horas.
CLÁUSULA 3ª – O estágio, obrigatório ou não obrigatório, não poderá ter jornada
superior a 06 horas diárias ou 30 horas semanais, exceto os realizados na condição de
imersão, que poderão ter carga horária de 08 horas diárias ou 40 horas semanais,
desde que previsto no Projeto Pedagógico do Curso, nos termos do § 1º do Art. 10 da
Lei nº 11.788/2008.
CLÁUSULA 4ª - As atividades do ESTAGIÁRIO(A) na Unidade CONCEDENTE não
configurarão a existência de vínculo empregatício, de acordo com o artigo 6º do
Decreto 87.497/82.
CLÁUSULA 5ª – O ESTAGIÁRIO(A), no local, período e horário de atividades, estará
segurado contra acidentes pessoais, conforme proposta nº __________ de __/__/____.
Seguro ___________ (___).
CLAUSULA 6º - O ESTAGIÁRIO(A) se compromete a observar o regulamento
disciplinar da UNIDADE CONCEDENTE e a atender as orientações recebidas na
mesma.
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CLÁUSULA 7ª - O Estágio poderá ser interrompido pela UNIDADE CONCEDENTE ou
pelo ESTAGIÁRIO(A), mediante comunicação por escrito, feita com 5 (cinco) dias de
antecedência, no mínimo, não implicando em indenização de qualquer espécie, para
qualquer uma das partes.

CLÁUSULA 8ª - Durante o período de estágio, o ESTAGIÁRIO(A) receberá a título de
gratificação a remuneração de R$ 00,00 (zero) (no estágio não obrigatório especificar
o valor a receber) mensalmente.
CLÁUSULA 9ª - A UNIDADE CONCEDENTE fornecerá ao ESTAGIÁRIO(A), ao final
do estágio, Declaração de Atividades, a fim de que este possa comprovar a sua
experiência.
CLÁUSULA 10ª - Fica eleito o foro da Comarca de ______________, Estado do
Paraná, para dirimir as questões porventura oriundas deste Termo de Compromisso,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e compromissados, assinam o presente Termo de
Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Local, dia, mês e ano

______________________________________
Estudante

______________________________________
Representante da Unidade Concedente (CARIMBO)

_______________________________________
Diretor do Campus
Portaria de __/__/_____
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