TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Igreja___________________________,
estabelecida
na
rua
_____________________________, número ______, bairro ______, em Joinville/SC,
inscrita no CNPJ/MF sob no ________, neste ato representado/a pelo Sr./a
_______________________________, doravante denominada CONCEDENTE, e de
outro lado _______________________ aluno/a regularmente matriculado/a no Curso de
Teologia, do ____ semestre, do ___ ano, doravante denominado/a ESTAGIÁRIO/A,
acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que segue também assinado pela Sociedade
Assistencial e Educacional Deus Proverá – SASEDEP, mantenedora do Centro
Evangélico de Educação e Cultura – CEEDUC, com sede na rua Cerro Azul, 888, bairro
Nova Brasília, em Joinville/SC, como INSTITUIÇÃO, segundo a LDB (9394/96) no
artigo 82.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente é a concessão de estágio ao/à ESTAGIÁRIO, com base no
convenio firmado entre o /a CONCEDENTE e o CEEDUC – INSTITUIÇÃO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
I) DA CONCEDENTE:
a) Proporcionar ao/à ESTAGIÁRIO treinamento prático, aperfeiçoamento técnicocultural e de relacionamento humano no período de __/__/__ à __/__/__;
b) Informar, por escrito, à INSTITUIÇÃO, dentro do prazo máximo de 03 (três)
dias qualquer interrupção ou término deste TERMO DE COMPROMISSO;
c) Avaliar o desempenho do/a ESTAGIÁRIO/A, através do documento próprio
enviado pela instituição ou outro qualquer.
II) DO/A ESTAGIÁRIO/A:
a) Cumprir a programação de estágio, estabelecida pela CONCEDENTE, em
comum acordo com a INSTITUIÇÃO;
b) Observar as normas internas da CONCEDENTE;
c) Ressarcir à CONCEDENTE, eventuais prejuízos, desde que devidamente
comprovados;
d) Elaborar e entregar ao supervisor/orientador de estágio, relatório sobre as
atividades realizadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Nos termos do artigo 6º do Decreto no 87.497/82, o/a ESTAGIÁRIO/A não terá para
quaisquer efeitos, vinculo empregatício com a CONCEDENTE.
CLÁUSULA QUARTA – DA CARGA HORÁRIA
O/A ESTAGIÁRIO/A realizará 40 horas de atividades durante o ___ semestre do ___
ano letivo, horário este que poderá ser alterado de acordo com a conveniência das
partes.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
Constituem motivos para a rescisão do presente TERMO DE COMPROMISSO:

a) Automaticamente, ante à conclusão, abandono de curso ou trancamento de
matrícula;
b) Imediatamente, frente a descumprimento de qualquer umas das cláusulas do
presente TERMO DE COMPROMISSO;
c) Mediante aviso prévio, por escrito, por qualquer das partes;
d) De comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO
A INSTITUIÇÃO está de acordo com o disposto no presente TERMO DE
COMPROMISSO e se obriga a acompanhar o estágio, através de relatório a serem
remetidos pela CONCEDENTE, ou pelo/a ESTAGIÁRIO/A, que servirão para
avaliação do grau de aprendizado prático.
Parágrafo único
A INSTITUIÇÃO e o/a CONCEDENTE não têm qualquer obrigação financeira ou de
seguro em favor do ESTAGIÁRIO/A.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
O presente TERMO DE COMPROMISSO poderá ser alterado, a qualquer tempo, de
comum acordo entre as partes, mediante a celebração de termos aditivos.
Para que produzam os efeitos de direito, as partes firmam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, sendo 01 (uma) para cada uma das partes, na presença
das testemunhas abaixo.
Joinville, ____ de __________ de 2011.
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