
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, CNPJ: 14.045.546/0001-73, Situada
no endereço: AV. Transnordestina - BR 116, S/N- Novo Horzonte, Campus Universitário, Feira de
Santana – BA, doravante denominada Instituição de Ensino, interveniente, neste ato representada
pelo Reitor, professor EVANDRO NASCIMENTO SILVA, CPF: 726.642.904-87. RG: 1.374.446-2 -
SSP/PB, e ______________________________________________________________, doravante
denominada Concedente, CNPJ __________________________________, situada no
endereço_________________________________________________________________________
________________________________________.Neste ato representado
por_________________________________________________(representante legal), RG nº
_________________________, CPF nº _______________________. Resolvem celebrar o presente
convênio, 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 empresa Concedente.

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.

II – DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA SEGUNDA - Compete à UEFS:
a) Divulgar junto aos colegiados e departamentos as oportunidades de estágio;
b) Acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento do estágio, através de
mecanismos a serem estabelecidos por cada Coordenação de Estágio/Colegiado;
c) Indicar professor orientador;
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d) Firmar os Termos de Compromisso de Estágio como interveniente;
e) Regulamentar internamente o processo de Estágio obrigatório, como recurso de complementação
do ensino e aprendizagem, por constituir instrumento de integração, de treinamento prático, de
aperfeiçoamento técnico/ cultural, científico e de relacionamento humano;
f) Disponibilizar Seguro de Acidentes Pessoais para o estagiário, nos casos de Estágio Curricular
Obrigatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - Compete à Concedente:
a) Selecionar os estagiários dentre os alunos da UEFS;
b) Designar um supervisor no local de trabalho, para acompanhamento das atividades desenvolvidas
pelo estagiário;
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, exceto em
casos de Estágio Curricular Obrigatório.

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, assim como outros auxílios
previstos na Lei 11.788/2008, cujo valores serão fixados no Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO 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 da Lei 11.788/2008, 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 ____/____/____ e ____/____/____, 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:________________________Telefone:___________________

Site:_______________________________E-mail:___________________________
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