Centro Universitário Unihorizontes

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Termo de Compromisso de Estágio que objetiva ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e a contextualização curricular visando formação
e o aperfeiçoamento técnico de estudantes, celebrado entre:

CONCEDENTE
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Representante:
Cargo:
ESTAGIÁRIO
Nome:
CPF:
Endereço:
CEP:
Curso:
Matrícula:

Nº:

Período/Ano:

INSTITUTO DE ENSINO: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa
Ltda. CNPJ: 03.516.376/0001-41. Mantenedor do Centro Universitário
Unihorizontes. Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, nº 1.270 Santo Agostinho, CEP:
30.180-121 Belo Horizonte - Minas Gerais.
A Concedente, o Estagiário e a Instituição de Ensino, identificados respectivamente
nos itens A, B e C, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO,
conforme exigência da Lei nº. 11.788, de Setembro de 2008:
CLÁUSULA I: A Concedente se compromete a oferecer ao estagiário, previamente
selecionado, estágio em suas dependências, visando complementar, contextualizar
e consolidar, na prática, os conhecimentos atendendo as determinações das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso ministrado pela Instituição de Ensino.
CLÁUSULA II: O estágio terá a duração de (___) meses, contados a partir da
assinatura do presente instrumento, podendo ser rescindido a qualquer tempo,
unilateralmente, mediante comunicação por escrito, feita com 5 (cinco) dias de
antecedência, ou ser prorrogado através da emissão de um Termo Aditivo.
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CLÁUSULA III: Deverá o Estagiário cumprir uma jornada de 6 horas diárias
totalizando 30 (trinta) horas semanais no horário de ______ às______ h.
CLÁUSULA IV: A Concedente oferecerá ao Estagiário, mensalmente, uma bolsa
de complementação educacional no valor de R$ (___________)
_________________________________________________________reais, a ser
paga até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da realização do estágio.
CLÁUSULA V: A jornada de atividade no estágio deverá compatibilizar-se com o
horário escolar do estagiário e com o horário da Concedente.
CLÁUSULA VI: Cabe ao estagiário observar e cumprir normas da Concedente,
especialmente aquelas relativas à orientação geral do estágio, bem como a
observar a programação do estágio, elaborada de acordo com currículos e
calendários escolares.
CLÁUSULA VII: A Concedente proporcionará à Instituição de Ensino, subsídios,
que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio.
CLÁUSULA VIII: O Estagiário responderá por perdas e danos decorrentes da
inobservância de normas internas da Empresa ou das constantes no presente
Termo de Compromisso.
CLÁUSULA IX: O Estagiário compromete-se formalmente a manter sigilo sobre as
informações, dados ou trabalhos reservados da Concedente aos quais tenha
acesso.
CLÁUSULA X: O presente Termo de Compromisso ficará automaticamente
rescindindo nas seguintes hipóteses:
A) Serem atribuídas ao estagiário atividades incompatíveis com os objetivos do
estágio;
B) Término do estágio;
C) Não comparecimento do Estagiário ao estágio por período superior a 10 (dez)
dias, sem justificativa;
D) A conclusão, abandono do curso ou trancamento da matrícula;
E) O não cumprimento do convencionado neste Termo.
CLÁUSULA XI: O presente estágio não acarretará vinculo empregatício de qualquer
natureza entre o Estagiário e a Concedente.
CLÁUSULA XII: A Concedente se obriga a contratar em favor do estagiário Seguro
contra Acidentes Pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado.
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CLÁUSULA XIII: Por se o estágio ato educativo escolar supervisionado, o
Estagiário se compromete a entregar todas as fichas de controle e de
acompanhamentos do estágio ao professor orientador da Instituição de Ensino e ao
supervisor da Concedente do estágio dentro dos prazos estabelecidos, nos quais
serão opostos vistos e avaliações.
CLÁUSULA XIV: A cada período de 6 (seis) meses de estágio, o Estagiário deverá
apresentar à Instituição de Ensino, relatório das atividades por ele realizadas, que
deverá ser comprovado pelos documentos descritos na Cláusula XIII.
CLÁUSULA XV: É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração
igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, e, será
concedido recesso proporcional, nos casos de o estágio com duração inferior, a ser
gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em
3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:

Belo Horizonte, ____ de __________________ de 20___.

____________________________
Empresa

________________________________
Estagiário

__________________________________________________________________
Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda.
Mantenedor do Centro Universitário Unihorizontes.
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