
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

De acordo com o dispositivo na Lei nº 11788 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Endereço: KM 03 - BR. 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

Cidade: FEIRA DE SANTANA 

CEP: 44.031-460 

CNPJ: 14.045.546/0001-73 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social: __________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________________________ 

Cidade:_____________________  Telefone: __________________________ 

CEP: _______________________ CNPJ: ____________________________ 

 

ESTAGIÁRIO 

Nome:_________________________________________________________  

Endereço:  ______________________________________________________ 

Bairro:__________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ CEP:  __________________________   

CPF: ___________________________  Telefone: _______________________ 

Matrícula: _______________  Curso: __________________________________               

 

As partes já nomeadas celebram entre si este Termo de Compromisso de Estágio, 

convencionando as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª 

Este Termo de Compromisso de Estágio reger-se-á pelas condições básicas estabelecidas 

na lei nº. 11788, 25  de setembro de 2008, celebrado entre a Unidade Concedente e a UEFS 

do qual o (a) Estagiário (a), consubstanciando a interveniência da referida Instituição de 

Ensino, explicitando o Estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educando. 



 

CLÁUSULA 2ª 

Fica compromissado entre as partes: 

§1º A jornada de trabalho será estabelecida de comum acordo entre o Estagiário (a) e o 

setor, com o conhecimento da Instituição de Ensino. 

§ 2º O estágio deverá fazer parte do projeto pedagógico do curso e será designado o 

Senhor (a):_______________________________________, como professor orientador 

cabendo a avaliação e acompanhamento das atividades dos estagiários. 

§3º A empresa concederá ao Estagiário (a), mensalmente, bolsa auxílio no valor de R$ 

_______________________e auxílio transporte no valor de R$ 

_______________________________totalizando R$ ____________________  

§4º O período de estágio de ___/____/___ a ____/___/___, com jornada de 

___________horas semanais. 

§5º O estagiário estará lotado no setor_______________________________ no qual 

desenvolverá as seguintes atividades, conforme plano de trabalho pré- 

estabelecido:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

PARÁGRAFO ÚNICO – O (a) estagiário (a) declara dispor de tempo para cumprir o 

horário estabelecido neste Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA 3ª 

Constituem motivos para a Interrupção Automática da Vigência do presente Termo de 

Compromisso de Estágio: 

§1º A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula; 

§2º O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA 4ª 

Nos termos do art. 9º da Lei nº 11.788/08, o (a) estagiário (a) não cria vínculo empregatício 

de qualquer natureza, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, encontrando-

se, o (a) estagiário (a) seguro contra acidentes pessoais na Seguradora: 



_________________________, Apólice nº ____________________________, durante o 

período de vigência do estágio. 

 

CLÁUSULA 5ª 

No desenvolvimento ora compromissado, caberá à Instituição de Ensino:  

§ 1º Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando. 

§ 2º zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas. 

§ 3º Comunicar à parte concedente do estágio, o início do período letivo, as datas de 

realizações de avaliações escolares ou acadêmicas.  

§ 4º Indicar professor Orientador, como responsável pelo acompanhamento e avaliação do 

estágio.  

§ 5º Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de 

relatório das atividades.   

 

CLÁUSULA 6ª 

No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá à Unidade Concedente: 

§1º Proporcionar ao Estagiário (a) condições de treinamento prático e de relacionamento 

humano. 

§2º Proporcionar ao Estagiário (a) atividades de aprendizagem social, profissional, 

cultural, compatíveis com o Contexto Básico da Profissão, ao qual seu curso se refere. 

§3º Anexar a 1ª via deste termo de compromisso ao Termo de Convênio celebrado com a 

UEFS e comunicar, a esta a interrupção, conclusão ou as eventuais modificações do 

convencionado neste Termo de Compromisso. 

§4º Enviar a instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório 

de atividades, com vista obrigatória do estudante. 

§5º Realizar o pagamento do seguro obrigatório contra acidentes pessoais e encaminhar 

o número da apólice à Instituição de Ensino. 

§6º Proporcionar ao estagiário período de recesso nos termos do art. 13 da lei 11.788/08.  

§7º A Empresa designará o Senhor ________________________________  ocupante  

do cargo de ___________________________ como responsável direto pela supervisão, 

acompanhamento e avaliação do desempenho, até 10 (dez ) estagiários 



simultaneamente, assim como, supervisionar as instalações e sua adequação a formação 

cultural e profissional do educando. 

 

CLÁUSULA 7ª 

No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 

§1º Cumprir com todo o empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu 

Estágio. 

§2º Observar e obedecer às normas internas da Unidade Concedente. 

§3º Comunicar à UEFS, qualquer fato relevante sobre o Estágio. 

§4º Elaborar e entregar à Unidade Concedente e/ou à UEFS, relatórios sobre seu Estágio 

de forma, prazos e padrões estabelecidos. 

§5º Comunicar à UEFS a interrupção, conclusão ou as eventuais modificações do 

convencionado neste Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA 8ª 

De comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca de Feira de Santana, renunciando, 

desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão 

que se originar deste Termo de Compromisso de Estágio e não possa ser resolvido 

amigavelmente 

 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo de 

Compromisso, as partes assinam-no em três vias de igual teor, cabendo a 1ª à Unidade 

Concedente, a 2ª ao Estagiário (a) e a 3ª à UEFS. 

 

 

__________________________________ 

Estagiário (a) 

 

 

_______________________________       ______________________________ 

Instituição de Ensino    Unidade Concedente 


