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TERMO DE CONVÊNIO 

UEFS - EMPRESA CONCEDENTE 

 

 

                 TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI          

CELEBRAM DE UM LADO A UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA E DE OUTRO    

LADO, A EMPRESA______________________________ 

_______________________________, VISANDO À  

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO. 

 

Ao (s) ____ dia (s) do mês de ____________ do ano de 20___ na cidade de 

_________________________ Estado de (a) ___________, presentes de um lado a 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, CNPJ: 14.045.546/0001-73, 

SITUADO NO ENDEREÇO: AV. TRANSNORDESTINA - BR 116, S/N- NOVO 

HORIZONTE, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, FEIRA DE SANTANA – BA, doravante 

denominada simplesmente UEFS, neste ato representado pelo Reitor, professor 

EVANDRO NASCIMENTO SILVA, CPF: 726.642.904-87. RG: 1.374.446-2 - SSP/PB, e a 

EMPRESA__________________________________, doravante denominada 

simplesmente _______________________, pessoa  jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº _______________________________ situada no endereço 

____________________________________________________, na 

cidade_____________________________________                     de 

_____________________________________,                Estado 

de(a)_____________________  . Neste ato representado por  

__________________________________________________( representante legal), RG  

nº ____________________________, CPF nº _______________________. Resolvem 

celebrar o presente Instrumento, que será regido pela legislação aplicável à matéria, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

 

I – DO OBJETO 



 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este convênio tem por objetivo formalizar as condições 
básicas para a realização de estágio de estudantes da UEFS junto à Unidade 
Concedente, de interesse curricular, obrigatório ou não, entendido o estágio como  

 

 

uma estratégia de profissionalização que complemente o processo ensino / 
aprendizagem. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins deste Convênio, entende-se como estágio às 
atividades proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida 
e de trabalho ligadas a sua área de formação na UEFS, conforme dispõe a Lei 11788, 
de 25 de setembro de 2008. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de realização do estágio poderá ser renovado, 
por igual período. 

 

II – DAS OBRIGAÇÕES 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Compete à UEFS: 

a) Encaminhar os estagiários à Empresa, dentro das normas estabelecidas pelas 
partes convenentes. 

b) Firmar os Termos de Compromisso de Estágio como interveniente. 

c) Indicar, se constatada a necessidade, os candidatos à substituição de estagiários. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Compete à Empresa: 

a) Selecionar os estagiários dentre os alunos encaminhados pela UEFS. 

b) Designar um orientador no local de trabalho, para acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelos estagiários. 

c) Formalizar o estágio através de Termo de Compromisso firmado com o estagiário, 
tendo a obrigatória interveniência desta Instituição de Ensino. 

d) Informar a UEFS, para ser substituído, o estagiário que, por motivo de natureza 
técnica, administrativa ou disciplinar não for considerado apto a continuar suas 
atividades de estágio. 

e) Assegurar local próprio de trabalho, promover políticas de integração social e 
mecanismos que visam preservar a vida e a saúde do estagiário. 

f) Efetuar mensalmente pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais para o 
estagiário. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Termo de Compromisso deverá, obrigatoriamente, seguir 
os padrões exigidos pela UEFS. 

 

III – DAS BOLSAS DE ESTÁGIO 



 

 

CLÁUSULA QUARTA - A Empresa poderá conceder Bolsas de Estágio, cujo valor 
será fixado no Termo de Compromisso. 

 

 

PARÁGAFO TERCEIRO - O pagamento da Bolsa de Estágio será efetuado pela 
Empresa. 

 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Em decorrência do presente acordo, celebra-se o Termo 
de Compromisso de Estágio entre o estudante e a Unidade Concedente com 
interveniência da UEFS, nos termos do Art. 12º, §1º,  o qual constituirá comprovante 
de inexistência de vínculo empregatício. 

 

IV – DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA - O presente convênio vigorará por 02 (dois) anos (contados a 
partir da data de assinatura deste Termo), entre ____/____/____ até ____/____/____, 
podendo ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
V – DO FORO 

CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Feira de Santana para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Convênio ou de sua interpretação. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Convênio em 

duas vias de igual teor e forma. 

 

______________________                             ____________________________ 

REITOR    EMPRESA (CARIMBO COM CNPJ) 

ENDEREÇO DA EMPRESA: 

Rua: ________________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________Cidade: _________________________ 

Estado: ________CEP:________________________Fone:_____________________ 

Site:____________________________________E-mail:_______________________ 
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