
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO

1.CONCEDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ nº  XXXXXXXXXXXXXXXX
Natureza jurídica da instituição: Pessoa Jurídica de Diretio Privado
Endereço:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representada por  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Supervisor do estágio:XXXXXXXXXXXXX               Cargo: XXXXXXXXXXXXXXX

2.ESTAGIÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adiante ESTAGIÁRIO
CPF nº xxxxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxxx,  Órgão Expedidor:
Data de nascimento: xx/xx/xx; residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xxxxxx, Cidade: xxxx, 
Estado:                           ,  Telefone (  xx ) xxxxxxxxxxxxxxxxx
Curso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.INSTITUIÇÃO DE ENSINO
INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  SERTÃO 
PERNAMBUCANO - CAMPUS xxxxxxxxxxxxxxxxx, adiante INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CNPJ n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Natureza jurídica da instituição: Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação
Endereço:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Telefone ( xx ) xxxxxxxxxxxxxxxxx
Representada por  xxxxxxxxxxxxxxx Diretor Geral  do Campus xxxxxxxxxxxxx  CPF nº xxxxxxxxxxx, 
RG nº xxxxxxxxxxx Órgão Expedidor           
Professor orientador: 

As partes acima nomeadas celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 
de  acordo  com  o  disposto  na  Lei  11.788,  de  25  de  setembro  de  2008  e  legislação 
complementar, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª - DA VINCULAÇÃO AO CONVÊNIO

Este  Termo  de  Compromisso  vincula-se,  para  todos  os  efeitos  legais,  ao  Convênio  para 
Concessão de Estágio, celebrado entre a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

CLÁUSULA 2ª – DO OBJETIVO
O presente Termo de Compromisso tem por objetivo estabelecer as normas e condições de 
realização do  ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO, em consonância com o que estabelece a Lei 
11.788/2008 e normas complementares.

CLÁUSULA 3ª – DO ESTAGIÁRIO
O  ESTAGIÁRIO  é  aluno  do  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E 
TECNOLOGIA  DO  SERTÃO  PERNAMBUCANO  -  CAMPUS  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  estando 
regularmente matriculado no período/semestre, no turno da xxxxxxxxxx, com aulas de segunda 
a sexta, no horário das xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇOES DO ESTÁGIO
O estágio  será  realizado  no  setor  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  no 
período de xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, a se iniciar no dia da assinatura do 
presente,  com  a  seguinte  jornada:  de  segunda  a  sexta-feira,  de  xxxxxxxxxxxx  às 
xxxxxxxxxxxxxxxx horas, com a carga horária total de xxx horas, conforme o disposto 
na Cláusula 2ª, alínea “d” do Convênio a que se vincula este Termo de Compromisso.

SUBCLÁUSULA 1ª  – Em nenhuma hipótese as atividades de estágio poderão coincidir com o 
horário das aulas do ESTAGIÁRIO.

SUBCLÁUSULA  2ª  -  A  jornada  de  atividade  do  estagiário  poderá  ser  flexibilizada  pela 
CONCEDENTE, desde que mantidas sua supervisão e a carga horária definida nesta cláusula.

SUBCLÁUSULA  3ª   -  A  critério  da  CONCEDENTE  poderá  ser  adotado  o  sistema  de 
compensação de horas, quando compatível com a jornada de atividade definida nesta cláusula.



SUBCLÁUSULA 4ª –  O estágio terá duração de xxxx (xxx), podendo ser prorrogado 
sucessivamente por igual período até o máximo de 2 (dois) anos, à exceção para 
estagiário portador de deficiência.

CLÁUSULA 5ª – DO PLANO DE ATIVIDADES

Integra  o  presente  para  todos  os  efeitos  legais  o  PLANO  DE  ATIVIDADES  do  estágio,  
elaborado  em  conjunto  pelo  ESTAGIÁRIO,  pela  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO e  pela 
CONCENDENTE, onde deverão constar as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar,  bem como indicação nominal do professor orientador da área objeto de 
desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do estudante estagiário.

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE deverá:

-  liberar  o ESTAGIÁRIO, por ocasião das reuniões de acompanhamento,  visitas técnicas e 
aulas práticas que forem oficializadas pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem como a redução 
da  carga  horária  do  estágio,  pelo  menos  à  metade,  nos  períodos  de  avaliação  de 
aprendizagem, programados no calendário escolar;
-  manter  as  instalações  com  condições  de  proporcionar  ao  ESTAGIÁRIO  atividades  de 
aprendizagem social, profissional e cultural;
- respeitar o limite máximo legal de 10 estagiários por SUPERVISOR;
- enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, semestralmente, relatório de atividades do estágio, com 
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO.
- disponibilizar ao ESTAGIÁRIO os equipamentos de segurança que se fizerem necessário e 
exigir o seu uso durante o desempenho das atividades do estágio;
- não expor o ESTAGIÁRIO a riscos ambientais insalubres ou perigosos, sem o uso dos EPI’s e  
EPC’s obrigatórios, dentro dos limites de tolerância;
- informar ao ESTAGIÁRIO todas as normas de Segurança do Trabalho previstas para seu 
estágio;
-  entregar quando do desligamento do ESTAGIÁRIO,  termo de realização do estágio,  com 
indicação  resumida  das  atividades  desenvolvidas,  dos  períodos  e  da  avaliação  de 
desempenho.

CLÁUSULA  7ª  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA  INSTITUIÇÃO  DE 
ENSINO

A  INSTITUIÇÃO DE ENSINO se compromete a  colaborar  com a CONCEDENTE e com o 
ESTAGIÁRIO para que a realização do estágio atinja os seus objetivos acadêmicos e ocorra 
em observância aos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, devendo para tanto:
- avaliar as instalações do local em que será realizado o estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do ESTAGIÁRIO;
- exigir  do ESTAGIÁRIO a apresentação semestral  ao Professor Orientador do relatório de 
atividades;
- zelar pelo cumprimento deste termo de compromisso, reorientando o ESTAGIÁRIO para outro 
local em caso de descumprimento de suas normas;
- comunicar à CONCEDENTE o início do período letivo e a datas de realização de avaliações 
escolares ou acadêmicas;
- comunicar à CONCEDENTE o desligamento do ESTAGIARIO da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESTÁGIÁRIO
O ESTAGIÁRIO deverá:

a)  atuar  com zelo  e  dedicação  na  execução  de  suas  atribuições,  de  forma  a  evidenciar 
desempenho satisfatório  nas  avaliações periódicas  a  serem realizadas  pelo  Supervisor  do 
estágio;
b)  cumprir  fielmente  todas  as  instruções,  recomendações  de  normas  relativas  ao  estágio 
emanadas da Instituição de Ensino e da CONCEDENTE, em especial as constantes do Plano 
de Estágio;
c) manter total reserva em relação a quaisquer dados ou informações a que venha a ter acesso 
em razão de sua atuação no cumprimento do estágio,  não as repassando a terceiros sob 
qualquer  forma  ou  pretexto,  sem  prévia  autorização  formal  da  CONCEDENTE 
independentemente de se tratar ou não de informação reservada,confidencial ou sigilosa;



d) Preencher e assinar a proposta de seguro de acidentes pessoais referente ao Plano de 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho no ato da celebração deste instrumento;
e) responsabilizar-se por  qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao patrimônio da 
CONCEDENTE por dolo ou culpa;
f) manter conduta compatível com a ética, os bons costumes e a probidade administrativa no 
desenvolvimento do estágio, evitando a prática de atos que caracterizem falta grave.

CLÁUSULA 9ª – DO RECESSO
A cada um ano de duração do estágio o ESTAGIÁRIO gozará de trinta dias de recesso. 

CLÁUSULA 10ª – DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS  
O ESTAGIÁRIO encontra-se assegurado contra acidentes pessoais, através da APÓLICE nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx da  Seguradora  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tendo  com  ESTIPULANTE  a 
CEDENTE, nas condições e valores fixados na referida APÓLICE, compatíveis com os valores 
de mercado.

CLÁUSULA 11ª – DA REMUNERAÇÃO
O presente estágio dar-se-á com remuneração.
Parágrafo Único. No período de vigência do presente Termo de Compromisso, o ESTAGIÁRIO 
receberá da PARTE CONCEDENTE, uma bolsa mensal no valor de R$ ........ (................), e 
auxílio transporte no valor de R$ ....... (..... .) por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente 
estagiados. 

SUBCLÁUSULA 1ª  – É vedada qualquer espécie de cobrança ou desconto pelo agente de 
integração na bolsa estágio.

CLÁUSULA 12ª – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Conforme o previsto na legislação vigente, o estágio não gera vínculo empregatício de qualquer 
natureza, desde que observados os incisos do Art.  3º da Lei 11.788/2008 e as obrigações 
contidas no presente Convênio, independentemente da concessão de benefícios relacionados 
à  transporte,  alimentação  e  saúde,  ressalvado  o  disposto  sobre  a  matéria  na  legislação 
previdenciária e no Art. 15 da Lei 11.788/2008 e nem haverá, por parte da CONCEDENTE, 
qualquer compromisso em estabelecer futuramente tal vínculo.

CLAÚSULA 13ª – DA EXTINÇÃO DO ESTÁGIO
O estágio será extinto;
-  por  iniciativa  de  quaisquer  das  partes,  mediante  comunicação  por  escrito  feita  com 
antecedência mínima de cinco (05) dias, respeitando-se o período de recesso;
- por decurso do prazo fixado para o estágio, sem que tenha sido prorrogado mediante Termo 
Aditivo ao presente;
- na hipótese do ESTAGIÁRIO ser desvinculado da INSTITUIÇÃO DE ENSINO

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo de Compromisso em três 
vias  de  igual  teor  para  um só  efeito,  na  presença  das  testemunhas  abaixo  nomeadas  e 
assinadas.

Local, xxx de xxxxxxxxxxxxxx de 20xx .

(Nome e assinatura do Responsável)
Pela Concedente

(Nome e assinatura do Estagiário)

Nome e assinatura do Diretor-Geral do Campus
(Pela Instituição de Ensino)

Testemunha:

1. _________________________________________________________
CPF/MF Nº

2. __________________________________________________________
CPF/MF Nº


