TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO QUE FAZEM …....................... COM A FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE ALÉM PARAÍBA MANTENEDORA DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES –
FACE-ALFOR , COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DE
ESTUDANTES NA FORMA DA LEI Nº 11.788/2008.
A …................, estabelecida ….......................,

BAIRRO. …............... CIDADE.

…..................... Paraíba inscrita no CNPJ Nº …..................., doravante denominada
EMPRESA CONCEDENTE

neste ato representada pelo(s) Sr. (s)

…...................,

Diretor (a) Administrativo (a) e do outro Fundação Educacional de Além Paraíba (FACE ALFOR) Anenida Augusto Perácio,nº 50, Além Paraíba – MG. Bairro São Luiz, Campus
Zamboni CEP: 36.660-000

inscrita no CNPJ sob o Nº 17.708.520/0001-56, representada

neste ato, pelo Sr. Diretor, Antonio Esaú de Lacerda, brasileiro, casado, Administrador de
Empresas, inscrito no CPF
Além

Paraíba,

sob

o Nº 166.830.056-72, residente e domiciliado em

adiante denominada

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, pelo presente

instrumento firmam Convênio para a realização de estágios de estudantes, nos termos da
Lei 11.788/2008, conforme condições a seguir alinhadas:
1 – A EMPRESA CONCEDENTE poderá conceder estágio profissionalizante a alunos
regularmente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO e que venha frequentando,
efetivamente, o Curso de Engenharia Civil.
2 – O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir
em instrumento de integração, em termos de treinamento técnico, cultural, científico e de
relacionamento humano.

3 – Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
I – Estabelecer normas, como procedimento didático-pedagógico, para cumprimento dos
estágios;
II – Fornecer à EMPRESA CONCEDENTE

instrumentos, orientações, épocas e

formalidades exigidas pelas normas de regulamentação dos estágios;
III – Encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual o mesmo não
poderá iniciar o estágio.
4 – Compete à EMPRESA CONCEDENTE;
I – Proporcionar ao estagiário condições adequadas à execução do estágio;
II – Proporcionar ao estagiário o apoio necessário à elaboração do relatório de avaliação;
III – Prestar ou comunicar oficialmente todo o tipo de informação sobre o desenvolvimento
do estágio e das atividades do estagiário, que venham a ser solicitadas pela
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
IV- Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de
compromisso;
5 – A realização dos estágios profissionalizantes poderá ser remunerada a critério da
EMPRESA CONCEDENTE, na forma de bolsa de complementação educacional, não
acarretando vínculo empregatício de qualquer natureza, tão pouco quaisquer ônus de ordem
econômica à EMPRESA CONCEDENTE.
7 – O estagiário celebrará Termo de Compromisso com a EMPRESA CONCEDENTE,
com a interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, tendo com fim básico, com relação
a cada estágio, particularizar a relação jurídica especial existente entre o estagiário e a
EMPRESA CONCEDENTE.
8 – O tempo de duração do estágio ficará a critério da EMPRESA CONCEDENTE,
podendo tanto o estudante – estagiário, como a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, desistir do
mesmo, a qualquer tempo, desde que haja comunicação por escrito.

9 – O presente Convênio vigorará por prazo................., a partir da data de sua assinatura,
podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes.
10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Além Paraíba, com renúncia explicita de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que
possam originar-se deste Convênio.
Por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam
em 02(duas) vias, na presença de 02(duas) testemunhas, para todos os fins e efeitos de
direito.
Além Paraíba,......... de …....... de 2014.

___________________________
EMPRESA CONCEDENTE
.

_____________________________
INTERVENIENTE
Fundação Educacional de Além Paraíba
﴾FACE-ALFOR)
(Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes)

TESTEMUNHAS: ________________________________________________

________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
RAZÃO SOCIAL …......................................, CIDADE …............, inscrita no CNPJ sob o
Nº

…................,

doravante

denominada

EMPRESA

CONCEDENTE

e

o

ESTAGIÁRIO﴾A), Sr.(a) ….................., brasileiro, solteiro, estudante, dimiciado, na
cidade de …....................., portador da carteira de identidade Nº …....................., CPF sob o
nº …....................., aluno do ... Período desta Faculdade, matriculada sob Nº......... , e
como INTERVENIENTE a Fundação Educacional de Além Paraíba, mantenedora da
Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes – FACE-ALFOR, situada Avenida
Augusto Perácio, Nº 50 - Além Paraíba – MG. CEP: 36.660-000 Bairro São Luiz, Campus
Zamboni, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, CNPJ sob o Nº
17.708.520/0001-56, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO, que se vincula ao instrumento jurídico (Convênio para realização de Estágio)
firmado entre a EMPRESA CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(INTERVENIENTE) nos termos da lei 11.788/2008
CLÁUSULA PRIMEIRA – CABERÁ A CONCEDENTE:
Conceder ao Estagiário uma Bolsa-Treinamento, representada pela oportunidade de o
Estudante receber nas dependências da empresa treinamento prático, aperfeiçoamento
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.

1º - O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na
hipótese de estágio não obrigatório
2º - Pelas reais e recíprocas vantagens técnicas e administrativas, a EMPRESA, sempre que
possível e/ou necessário, designará um supervisor de ESTÁGIO para acompanhar as
atividades do ESTAGIÁRIO, relacionadas com o desenvolvimento de seu ESTÁGIO.
3º - O ESTAGIÁRIO estará protegido contra acidentes pessoais, cobertos pela APÓLICE
Nº ___________________ relativa ao seguro contratado com a Companhia de Seguros
_____________________________ .
CLÁUSULA SEGUNDA – CABERÁ AO ESTAGIÁRIO:
1º - Cumprir a programação estabelecida.
2º - Elaborar e entregar a CONCEDENTE, e/ou à instituição de Ensino, relatórios sobre as
atividades do seu estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos.
3º - Observar as normas internas da CONCEDENTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – A jornada de atividade em estágio deverá compatibilizar-se
com o horário escolar do ESTAGIÁRIO e com o horário da CONCEDENTE.
1º - Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum
acordo entre o ESTAGIÁRIO e a CONCEDENTE, com o conhecimento da Instituição
de Ensino.
2º - As atividades a se desenvolverem durante o estágio constam da programação acordada
entre as partes.
3º - Este Termo de Compromisso pode ser denunciado a qualquer tempo unilateralmente,
mediante comunicação escrita.
CLÁUSULA QUARTA – Constituem motivo para a cessação automática da vigência do
presente Termo de Compromisso:
I - a conclusão ou abandono do curso e o trancamento;
II – o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso;
III – a denúncia do convênio pela Empresa Concedente.
CLÁUSULA QUINTA – Nos termos do artigo 4º da Lei 11.788/2008, o ESTAGIÁRIO
não terá vínculo empregatício com a CONCEDENTE, para quaisquer efeitos.

CLÁUSULA SEXTA – De comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da Comarca
de Além Paraíba renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
qualquer questão que se originar deste termo de Compromisso, uma vez esgotada todas as
possibilidades de entendimento amigável.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de
Compromisso, as partes o assinam em três vias de igual teor, destinando-se a primeira a
CONCEDENTE, a segunda ao ESTAGIÁRIO e a terceira à INSTITUIÇÃO DE
ENSINO interveniente no processo.
Além Paraíba, ...... de

…......

de 2014.

___________________________________
CONCEDENTE
___________________________________
ESTAGIÁRIO

