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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente Termo de Compromisso, firmado entre________________ _______________________________,
com
endereço
na
Rua
___________________________________________________________,
Bairro______________________________
Cidade___________________
CEP______________,
CNPJ
nº._________________________, e-mail: _______________________________________________, doravante
denominada CONCEDENTE e ____________________________________, nacionalidade __________________,
CPF nº.
_________________, Carteira Profissional nº. _XXXXX, série XXXXX, residente na Rua
_________________________________, Bairro _______________, cidade de ___________________/____, CEP
_______________ doravante denominado(a) Estagiário (a), aluno (a) do Curso de Psicologia, tendo como interveniente
a FACULDADE MACHADO SOBRINHO, fica acordado que será realizado um estágio nas dependências da
Concedente, nos temos das condições e cláusulas abaixo:
Cláusula 1ª.
Este Termo de Compromisso, reger-se-á pelas condições estabelecidas no Convênio celebrado entre a
Concedente e a Faculdade Machado Sobrinho, caracterizando o estágio obrigatório como uma forma complementar do
processo ensino/aprendizagem.
Cláusula 2ª.
Fica acordado entre as partes que:
a) as atividades de estágio a serem cumpridas pelo(a) estagiário(a) serão desenvolvidas nos dias _____ e _____,
no horário de ___ às ___ horas, totalizando _______horas por mês; com uma hora de intervalo para almoço.
b) o horário de trabalho do(a) estagiário(a) deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário da
Concedente, não podendo ultrapassar seis horas diárias e trinta horas semanais;
c) nos períodos de férias escolares, a carga horária de estágio será estabelecida em comum acordo entre e o(a)
estagiário e a Concedente.
d) este Termo de Compromisso terá a vigência de ____ / ___ /20___ a ____ / ____ /20 ____, não podendo
exceder a dois anos, podendo ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação escrita;
e) durante a vigência do estágio, quando se tratar de Estágio não Obrigatório, a Concedente concederá ao(a)
estagiário(a), uma Bolsa de Complementação no valor de R$_______, por mês;
f) é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1(um) ano, o período de
férias de trinta dias, a ser usufruído, preferencialmente, durante as férias escolares.
Cláusula 3ª.
Caberá à Concedente no desenvolvimento do estagio ora compromissado:
a)Proporcionar ao Estagiário o desenvolvimento de habilidades técnicas, pessoais e de relacionamento humano,
através de atividades de aprendizagem profissional, aprimoramento e complementações práticas do ensino, que atendam
às exigências legais e às orientações da Instituição de Ensino;
b)Subsidiar a Instituição de Ensino, através da Coordenadora do Curso ou do Professor Supervisor do Estágio,
sempre que necessário, com informações que propiciem o aprimoramento do estágio realizado;
c)Solicitar ao Estagiário, periodicamente, o comprovante da regularidade de sua situação escolar.
Cláusula 4ª.
Caberá à Faculdade Machado Sobrinho no desenvolvimento do estagio ora compromissado:
a)Disponibilizar à Concedente, quando solicitado, informações sobre a Prática Profissional Supervisionada;
b)Designar um Professor responsável pela orientação, supervisão e acompanhamento do Plano de Atividades
do Estágio, pelo desenvolvimento profissional e pessoal do estudante;
c)Comunicar ao Estagiário e à Concedente, quando for o caso, a forma e o prazo para o recebimento de relatórios
e avaliações do estágio;
e)Informar à Organização Concedente todo e qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele a matrícula ou
freqüência às aulas do aluno, enquanto estagiário, para as devidas providências.

f)Enviar a Concedente, quando solicitado pelo(a) Estagiário(a), o calendário de provas ou declaração
comprovando sua necessidade de redução na carga horária de estagio, conforme preceitua a Lei de 11788.
Cláusula 5ª:
Caberá ao Estagiário no desenvolvimento do estagio ora compromissado:
a)Respeitar a ética profissional, obedecer e cumprir as normas e regulamentos internos da Concedente, podendo,
pela sua inobservância, responder por perdas e danos e conseqüente rescisão do presente Termo de Compromisso de
Estágio;
b)Informar de imediato à Concedente, todo e qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula ou
freqüência na Instituição de Ensino, ficando responsável por qualquer ônus causado pela ausência dessa informação;
c)Colher as assinaturas e entregar, obrigatoriamente, às partes, uma via do presente documento;
Cláusula 6ª.
A realização do estágio por parte do Estudante, desde que obedecida as condições previstas neste documento, não
acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza com a Concedente nem com a Faculdade, nos termos do Art. 3º da
Lei 11788/08.
Cláusula 7ª.
Na vigência do presente Termo de Compromisso o Estagiário estará coberto pela Apólice de Seguro Contra
Acidentes Pessoais, indicada no Plano de Atividade do Estágio, sob responsabilidade da Interveniente, quando se tratar
de Estágio Obrigatório, conforme convênio firmado com a Instituição de Ensino.
Cláusula 8ª.
Constituem-se motivos para rescisão deste Termo de Compromisso, a conclusão ou abandono do curso, o
trancamento ou não renovação de matrícula, o término do estágio, ou o não cumprimento de qualquer cláusula expressa
neste Termo, ou, ainda, por vontade expressa de qualquer uma das partes envolvidas.
Cláusula 9ª.
As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
possa parecer, para dirimir qualquer dúvida que se originar deste Termo de Compromisso, e que não possa ser resolvida
amigavelmente.
E, por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas abaixo.
Juiz de Fora, _____ de agosto de 2016.

Concedente

Estagiário(a)

Testemunhas
_____________________________________
_____________________________________

Faculdade Machado Sobrinho

