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DADOS DA INSTITUIÇÃO:
Mantenedora: Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida - AENSA
Mantida:

Centro Universitário Nossa Senhora Aparecida - UniFANAP

Supervisor de
Estágio:
DADOS DO ESTAGIÁRIO(A):
Nome:
Endereço
Telefone:
R.G:

CPF:

Curso:

Matricula:

Telefone:
DADOS DO CONCEDENTE:
Empresa:
Supervisor de
Estágio:
Função:
Endereço:
CNPJ:
PERÍODO DE ESTÁGIO:
Data de Início:

Data de Término:

Carga Horária:

A Empresa Concedente, a IES e o(a) Estagiário (a) supracitados, resolvem firmar o presente Termo
de Compromisso de Estágio, vinculado para todos os efeitos legais ao Convênio de Concessão de
Estágio, nos termos da Lei 11.788/08, bem como as suas regulamentações, mediante as seguintes
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo de compromisso formaliza a realização de estágio
curricular de caráter: (
) OBRIGATÓRIO (
) NÃO OBRIGATÓRIO
Parágrafo Único:
Conforme a legislação vigente, o estágio NÃO CARACTERIZA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, visando a
realização de atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso,
devendo permitir ao estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O estagiário desenvolverá as suas atividades relacionadas a área de sua formação junto ao
CONVENIADO de acordo com os termos previstos no Regulamento de Estágio da UniFANAP, sendo
o Plano de Atividades de Estágio - PAE, a ser entregue semestralmente aprovado de comum acordo
entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O CONVENIADO deverá proporcionar ao (a) ESTAGIÁRIO (a) condições de treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e humano, proporcionando a supervisão e o
acompanhamento das atividades contidas na programação do estágio.
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CLÁUSULA QUARTA:
Pelas atividades de estágio o aluno receberá uma bolsa no valor de R$ (
será das (
) às (
) horas, totalizando (
) horas semanais.
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). O horário do estágio

Parágrafo Único
A jornada de trabalho estabelecida não deverá gerar prejuízo das atividades escolares.
CLÁUSULA QUINTA:
A empresa assume a obrigação de fazer, em favor do estagiário, seguro de acidentes pessoais que
tenham como causa direta o desempenho das atividades decorrentes do estágio.
CLÁUSULA SEXTA:
Constituem motivos para a cessação automática da vigência do presente termo de compromisso:
a) Abandono de curso e / ou trancamento de matricula;
b) Não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SÉTIMA:
As partes, de comum acordo, elegem como ANUENTE a Associação Educacional Nossa Senhora
Aparecida - AENSA, os quais comunicarão a cessação ou as eventuais modificações do convencionado
neste Termo de Compromisso.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo de Compromisso
de Estágio - TCE, as partes assinam em 03 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.
Aparecida de Goiânia / GO,

de

________________________________
ESTAGIÁRIO(A)

de 20

_________________________________
EMPRESA CONCEDENTE
(Carimbo com CNPJ)

_______________________________________________

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Associação Educacional
Nossa Senhora Aparecida - AENSA
ANUENTE

Nome:
CPF:

