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Prezado Leitor, 

   Nós, da Divisão de Concursos e Seleções - DCS/SGP,

preparamos este material especialmente para situá-lo,

seja você estagiário ou supervisor, dentro da nossa

universidade e indicar os procedimentos a serem

adotados em diversas situações correntes na rotina dos

estagiários.

 Essa é a segunda versão deste material, cuja leitura é

mandatória para  aqueles que já integram o corpo de

estagiários e supervisores da Unilab e para os estudantes

que, por ventura, intentam participar da seleção de

estagiários. 

  É mister lembrar que, por ser um material sobre o

estágio na Unilab, supervisores também terão proveito

desta leitura, de maneira que recomendamo-na

veementemente a esses servidores. 

INTRODUÇÃO



INGRESSO 

Convocação

  A convocação consiste em um e-mail enviado pela DCS,

através do endereço estagio.sgp@unilab.edu.br,

solicitando a apresentação do aprovado e de sua

documentação para início do estágio em dia estabelecido.

Nessa correspondência, conterão diversas instruções para

o início do estágio e os procedimentos a serem seguidos

caso o aprovado desista da sua vaga de estágio.

   Algumas das informações contidas: solicitação de envio

de documentação, Ofício de Convocação, declarações a

serem preenchidas etc.

  O estagiário deve atentar-se aos prazos discriminados

no e-mail, pois essas datas não poderão ser alteradas, a

menos que seja no interesse da Administração.



   Todos os documentos a serem assinados pelo estagiário,

durante seu período de vigência, deverão ser feitos

digitalmente via SEI!. Esse é o sistema informatizado

usado pela Unilab para envio de correspondência oficial

e processos internos dos mais diversos tipos, inclusive o

Termo de Contrato de Estágio, documento que indicará o

início do estágio.

  Para assinar documentos digitalmente no ambiente

SEI!, o convocado deve seguir os passos abaixo: 

1. Acessar o link de usuário externo: SEI - Acesso

Externo

2. Clique em: "Clique aqui se você ainda não é

cadastrado";

3. Preencha os campos vazios com os seus dados e demais

informações solicitadas;

4. Ao receber o e-mail, siga as orientações.

 Lembramos que esse não é um processo automático e

que sua conclusão pode demorar alguns dias, portanto, é

crucial a celeridade do início do cadastro. 

Cadastro no Ambiente SEI!
como Usuário Externo para

Assinatura

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Cadastro no SIGEPE 

   Outro passo primordial é o cadastro como estagiário no

SIGEPE, Sistema de Gestão de Pessoas do Governo

Federal. 

  É após essa etapa que o estagiário entrará na folha de

pagamento e poderá solicitar algumas permissões. No

entanto, ressaltamos que esse processo não é feito

totalmente pelos convocados, mas é iniciado pela Seção

de Cadastros - cuja atribuição é zelar por todos os

cadastros da universidade: estagiários, servidores

terceirizados, servidores efetivos, entre outros, e, assim

como o cadastro de usuário externo -, não é um processo

automático, portanto, dispensa alguns dias para sua

efetivação.

 Registra-se, por oportuno, que, se o cadastro for

concluído após o fechamento da folha de pagamento, a

bolsa de estágio será creditada na conta bancária apenas

no início do outro mês, com a remuneração retroativa. 

 Quando o cadastro for iniciado pela Seção de Cadastros,

o estagiário receberá um e-mail com uma série de links

para que ele mesmo finalize alguns procedimentos e

então ter acesso a e-mail institucional, SIGAA, entre

outros.



 Após a entrega presencial dos documentos, a Divisão de

Concursos  e Seleções enviará um processo SEI! (Dossiê

do Estagiário) ao estagiário e ao setor que irá recebê-lo

com o dia de início do exercício do estágio. Um e-mail 

 também será enviado ao estagiário e à Unidade para

garantir sua ciência e será anexado ao Dossiê do

Estagiário. 

  Nesse processo solicitar-se-á a designação do supervisor,

o preenchimento da declaração de supervisor e o plano

de trabalho. É a partir desse momento que o estagiário

terá conhecimento de onde irá estagiar e de quem será o

seu supervisor/orientador de estágio.

  É entre estagiário e supervisor que será decidido o

horário e o turno de estágio, segundo a disponibilidade

do estagiário e a demanda do setor. 

  É oportuno lembrar que o acordado entre as partes

deverá ser consoante à carga horária diária disposta no

edital. 

 Se, porventura, houver omissão de algum dos

envolvidos, o outro partícipe deve entrar em contato com

a DCS por um dos meios de comunicação disponíveis.

   Ressalvada a frequência, todos os processos e documen-

Apresentação do Estagiário: conhecendo
o novo setor 



Login de acesso aos
computadores da Unilab 

   Logo após a finalização dos cadastros, o estagiário

pode solicitar o acesso aos computadores da Unilab à

Diretoria de Tecnologia da Informação. 

Declaração de Supervisor;

Plano de Trabalho do estagiário. 

tos relativos ao estágio deverão ser inseridos no processo

de Dossiê do Estagiário.

 Resumidamente, quando o estagiário é apresentado ao

setor, deve o supervisor, em cinco dias úteis, preencher,

assinar e anexar ao processo:

1.

2.



   O plano de trabalho deve ser inserido no Dossiê do

Estagiário cinco dias úteis após o início do estágio. Nele,

o supervisor irá enumerar as atividades executadas pelo

próximo período de seis meses pelo estagiário. Passado

esse ínterim, um novo plano de trabalho deve ser

enviado, e sua atualização é pré-requisito para renovação

do contrato de estágio.

   Esse documento já possui formulário próprio no SEI!. 

Plano de Trabalho 

PROCESSOS E DOCUMENTOS
PERIÓDICOS 

  Deve ser enviada todos os meses pelo supervisor em um

único processo SEI! do tipo “Pessoal: Controle de

Frequência”, alimentado todos os meses e acompanhado

de despacho. O formulário SEI! a ser preenchido é o

Folha de Frequência, assinado digitalmente pelo

estagiário e deve ser enviada até o quinto dia útil do

mês.

Frequência



   Caso o estagiário tenha algum problema de saúde, não

deve enviar à Divisão o atestado: deve apresentá-lo ao

supervisor, o qual deverá discriminar os dias de

afastamento na frequência e comunicar o não

comparecimento, por processo - o mesmo da frequência -,

à Seção de Pagamentos para que desconte o valor do vale

transporte do estagiário referente aos dias de atestado.

  Lembramos que o estagiário não poderá faltar

injustificadamente a cinco dias seguidos ou 15

(quinze) intercalados segundo a Instrução

Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019. Na

hipótese desta situação vir a acontecer de fato, o

supervisor deve discriminar os hiatos e, se for da sua

vontade, pode entrar com processo de rescisão contratual

em prejuízo ao estagiário.

Relatório de Estágio

  Deve ser preenchido pelo supervisor e pelo a cada seis
meses e antes de o seu contrato de estágio acabar (seja a
pedido, decisão do supervisor, formatura ou não renovação
do contrato). Ele é dividido em duas partes: uma preenchi-



da pelo supervisor e outra pelo estagiário será renovado

apenas mediante a apresentação do relatório de estágio

em número correspondente à quantidade de semestres

até a renovação.

   Quando da sua elaboração, o relatório deve ser inserido

no Dossiê do Estagiário, bem como o plano de trabalho.

   A cada renovação de contrato de estágio, supervisor e

estagiário devem preencher e assinar o formulário assim

denominado. Esse processo deve ser realizado dentro do

processo de Dossiê do Estagiário.

   Ressalta-se que, para a renovação contratual, esse é

somente um dos documentos a serem providenciados,

mas essa lista será pormenorizada mais à frente.

Termo Aditivo de Estágio 

   Cada estagiário tem direito a 15 (quinze) dias de

recesso para seu usufruto a cada seis meses de estágio. É 

Recesso 



Termo Aditivo de Estágio;

Relatórios de Estágio atualizados;

Planos de Trabalho atualizados;

Histórico Acadêmico atualizado;

Declaração ou Atestado de Matrícula atualizado;

Despacho enumerando a documentação.

   A cada um ano - salvo quando o Termo de Contrato

tiver validade menor -, será necessário fazer a renovação

do contrato de estágio. Esse procedimento deverá

acontecer dentro do Dossiê do Estagiário e demanda:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Renovação Contratual 

primordial que o supervisor agende os referidos dias no

SIGEPE cerca de um mês e meio antes da programação;

de preferência, com agendamento para os dias finais do

contrato de estágio. Temos um material explicativo com o

passo a passo e imagens de tela no endereço: 

 https://unilab.edu.br/estagiarios/ . Caso haja alguma

intercorrência, como o supervisor não ter acesso a algum

nível de permissão, comunicar por e-mail a

scap@unilab.edu.br . 



 Todos os documentos acima arrolados deverão ser

inseridos no mesmo processo de Dossiê do Estagiário.



   Para a rescisão do contrato de estágio ocorrer

efetivamente, é necessário que o supervisor de estágio

insira, preencha e assine, juntamente com o estagiário: 

1. Termo de Rescisão de Estágio (formulário SEI!); 

2. Relatório Final de Estágio;

3. Despacho salientando a rescisão de estágio.

   Em casos de formatura, o supervisor deve seguir o

mesmo procedimento acima, observando para fazê-lo 30

dias antes da colação de grau e ressaltando a data da

formatura no despacho. Na 

hipótese de o prazo não ser respeitado, a depender da

data, poderá ser aberto processo de reposição ao erário.

IMPORTANTE: 

  Ao estagiário que for desligado por qualquer

motivo, é importante observar o dia de fechamento

da folha, pois o auxílio transporte é pago sempre a-

Rescisão de Estágio
Remunerado 

PROCESSOS ESPORÁDICOS



Nome completo do supervisor solicitante;

CPF do solicitante;

Nome completo do estagiário sob tutela.   

   Ao término ou durante o período de estágio, é

facultado, a supervisores e estagiários, declaração,

respectivamente, de supervisão ou de estágio. Ambas

podem ser feitas por e-mail a 

estagio.sgp@unilab.edu.br ou, preferencialmente, no

Dossiê do Estagiário.

   No primeiro caso, a solicitação deverá conter: 

1.

2.

3.

Declaração de Estágio

diantado. Caso receba o auxílio do mês seguinte, o

estagiário receberá um processo de Reposição ao Erário

para que o valor percebido seja devolvido à Seção de

Pagamentos. É mister que o  adiantado. Caso receba o

auxílio do mês seguinte, o estagiário receberá um

processo de Reposição ao Erário para que o valor

percebido seja devolvido à Seção de Pagamentos. É

mister que o 

mailto:estagio.sgp@unilab.edu.br


    Para troca de supervisor e permanência do estagiário

na mesma unidade, o supervisor a ser instituído deve

preencher a Declaração de Supervisor e compor despacho

evidenciando a troca de supervisores.

   Esse procedimento deve ser feito dentro do processo

Dossiê do Estagiário.

Troca de supervisor

Nome completo do solicitante;

CPF;

Informações específicas que devam constar na

declaração. 

   No segundo caso, a solicitação deverá contemplar:

1.

2.

3.

Não será feita troca de estagiários a menos que haja

permuta entre setores. Isto é: o estagiário de uma

unidade troca de lugar com o estagiário de outra lotação.

Seguindo essa hipótese, deverá ser encaminhado um des-

Troca de estagiário



   Não haverá remoção de estagiário a pedido desse, excetuando

casos extremos e de interesse da Administração. 

  Caso haja um problema sério, como assédio moral, sofrido pelo

estagiário, o estudante deve marcar uma reunião presencial ou à

distância com algum dos membros da DCS para avaliar a situação.

Troca de Unidade

cho dentro dos dossiês dos estagiários pelos dois

supervisores solicitando a troca.

 Caso haja dificuldades de comunicação ou pequenos

desentendimentos entre estagiário e supervisor, a

Divisão poderá intervir como mediadora. No entanto,

caso haja brigas, rixas, ou outras desavenças entre o

estagiário e o supervisor que contribuírem para o mau

funcionamento da unidade ou para a piora do clima

organizacional, é de responsabilidade do supervisor

solicitar a rescisão contratual do estagiário, cujo

procedimento foi pormenorizado anteriormente.

  Ressaltamos que a quebra de contrato implica que o

supervisor deverá aguardar o procedimento de

convocação e que a reposição não será imediata, estando

também a depender de orçamento e cadastro de reserva.



   O supervisor deve indicar internamente um substituto,

o qual será responsável pelos encaminhamentos relativos

ao estagiário sob sua tutela. 

 A substituição deve ser comunicada por despacho

quando houver necessidade. Por exemplo: quando

encaminhar a frequência, o supervisor substituto

evidencia a substituição no despacho que acompanha a

frequência.

 Não deve haver agendamento de recesso do

estagiário durante o afastamento, de qualquer

natureza, do supervisor.

Supervisor de férias ou
afastado



  Nós, da Divisão de Concursos e Seleções, esperamos que

você tenha tido uma leitura agradável, proveitosa e

elucidativa!

  Esse é um material de consulta e não deve ser resumido

a uma única leitura.

 Caso ainda reste alguma dúvida, não hesite em nos

contatar através do e-mail estagio.sgp@unilab.edu.br .

  Obrigada pela sua participação e interesse em conhecer

um pouco mais dos nossos procedimentos. Com a sua

ajuda, teremos processos cada vez mais ágeis!

Com votos de sucesso,

Divisão de Concursos e Seleções

CONCLUSÃO

mailto:estagio.sgp@unilab.edu.br


ANEXOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES
Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz, Campus dos Malês - Bairro Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP 43900-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ESTÁGIO

Processo nº 23282.002524/2022-35
1. INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
CNPJ: 12.397.930/0001-00
Representante legal. Roque Nascimento Albuquerque
Endereço: Avenida da Abolição, 3 — Centro — Redenção — CE — Brasil CEP: 62.790-000 Contato
telefônico: (85)- 3332.6101

2. UNIDADE CONCEDENTE
 

Nome Empresa ou Nome Contratante: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira
CNPJ:12.397.930/0001-00
Representante da Empresa: Roque Nascimento Albuquerque Cargo. Reitor
Supervisor de Estágio:
Cargo do Supervisor:
Curso superior do supervisor:
 Fone: 
 E-mail de contato do supervisor: 

3. ESTAGIÁRIO

Nome:

Curso:

Período que está cursando:

SIAPE:

Código de matrícula:

Fone:

E-mail:
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Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, firmado em                       de               ___de _____ entre a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e o(a)
estagiário(a)_____________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de
_______________, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB.
 
Pelo presente Termo Aditivo prorroga-se o período de duração do estágio oferecido pela UNILAB ao
estagiário supracitado, por mais 1 ano, podendo ser rescindido por ocasião de formatura ou interesse da
Administração.
 
Permanecem  inalteradas  as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio, bem como o plano
de atividades, dos quais este aditivo passa a fazer parte integrante, e ainda, o pretenso estagiário permanece
coberto pela Apólice de seguro mencionado no TCE anterior, ao qual a concedente confirma sua
renovação. E assim, por estarem de pleno e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento,
as partes assinam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
 
 

Redençáo-Ce,   xx    de   xxxxxxxxxxx  de 20xx.

 
 
 
 

Unidade/Subunidade Concedente:
Superintendente de Gestão de Pessoas - UNILAB

 
          Supervisor de Estágio

 
    Estagiário 

 
 

Referência: Processo nº 23282.002524/2022-35 SEI nº 0634986
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz, Campus dos Malês - Bairro Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP 43900-
000

Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

FOLHA DE FREQUÊNCIA

Processo nº 23282.002524/2022-35

UNIDADE: MÊS: ANO:

 SUBUNIDADE: SIGLA:
 

NOME:

CARGO/FUNÇÃO: CARGA HORÁRIA: 

 

 

DIA

1º PERÍODO 2º PERÍODO

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        
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29        

30        

31        

 

1. Editar nas linhas os sábados, domingos e feriados;
2. Não inserir atestados ou similares a este processo, apenas informar por meio de despacho;
3. Este documento deve ser assinado pelo servidor e sua chefia imediata. 

Referência: Processo nº 23282.002524/2022-35 SEI nº 0634981
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz, Campus dos Malês - Bairro Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP 43900-
000

Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO

( Deverá ser preenchido pelo supervisor)

Processo nº 23282.002524/2022-35

Orientações

Caro (a)  Supervisor (a),
O Relatório Final do Estágio visa registrar o desempenho apresentado pelo estagiário da UNILAB e
mensurar as oportunidades de desenvolvimento profissional que foram proporcionadas. O questionário
tem por objetivo atender a Lei nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes.
Na rescisão do estágio, preencha o questionário abaixo e realize uma reunião final com seu estagiário,
apresente e discuta o conteúdo da avaliação e forneça o feedback sobre o desempenho apresentado.

 

1. DADOS DO (A) ESTAGIÁRIO (A)

Estagiário (a):                                                                                                                

SIAPE: Curso:

Supervisor (a): Unidade de lotação:

Início do estágio: Término do estágio:

2. AVALIAÇÃO

2.1 – Avalie o(a) estagiário(a) nos seguintes aspectos, marcando "X":

a. Iniciativa e interesse em aprender atividades novas.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente
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b. Organização no ambiente de trabalho.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

c. Compreensão das tarefas solicitadas.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

d. Cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

e. Empenho na realização das atividades.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

f. Qualidade dos trabalhos executados.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

g. Apresentação pessoal (modo de se vestir) adequada ao ambiente de trabalho.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

h. Assiduidade/pontualidade.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente
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i. Relacionamento interpessoal com a equipe.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

j. Habilidade de comunicação.

        Péssimo         Ruim         Regular         Bom         Excelente

         

Comentários:

 

 

 

2.2 – Quais foram as atividades desenvolvidas pelo (a) estagiário (a) durante o período de estágio na
UNILAB ?

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

 

2.3 – Quais conhecimentos foram proporcionados ao (à ) estagiário (a)?
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2.4 – O (a) estagiário(a) atingiu os objetivos gerais e específicos definidos no início do estágio? Em caso
negativo, quais objetivos não foram atendidos.

 

 

 

 

2.5 – Registre suas sugestões para a continuidade do desenvolvimento profissional do(a) estagiário (a).

 

 

 

 

Assinatura do(a) Estagiário(a)
 

Assinatura do (a) Supervisor (a) de Estágio
 

Referência: Processo nº 23282.002524/2022-35 SEI nº 0634988
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO [INCLUIR O TIPO: OBRIGATÓRIO/NÃO
OBRIGATÓRIO REMUNERADO/NÃO REMUNERADO]

Este Termo de Compromisso tem por objetivo a realização de estágio de estudantes de
ensino médio, superior e de pós-graduação, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

DADOS DO(A) ESTAGIÁRIO(A)
Nome:
Data de Nascimento: CPF: RG:
Endereço
Telefone: (    ) E-mail:
Curso: Semestre: Matrícula:
Banco: Agência: Conta corrente:  
Nível: Jornada: Apólice de seguros:

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome:
CNPJ: Representante legal:
Endereço:
Telefone: (    ) E-mail:
Nome do professor orientador:  

DADOS DA CONCEDENTE
Nome: 
CNPJ:  Representante Legal:
Responsável legal de gestão de pessoas:
Setor de lotação: Chefia:
Supervisor de estágio: Matrícula:

Cláusula 1ª – DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Este termo de compromisso tem por objetivo estabelecer e regulamentar a admissão de

estudantes na UNILAB, através da concessão de estágios [não remunerados obrigatório/remunerados não-
obrigatórios], sem caracterização de vínculo empregatício, nos termos da Lei nº. 11.788/2008. Este termo
não acarreta qualquer vínculo com a administraçlão pública, nem estende aos estagiários qualquer direito
ou vantagem assegurada ao servidor público.

Cláusula 2ª – DA VIGÊNCIA
O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso de Estágio, terá início da

data de sua assinatura, até 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, e
desde que mantido o vínculo do estagiário com a Instituição de Ensino, nos termos do artigo 11, da Lei nº
11.788/2008.

Este termo de estágio vigorará de [data de início] a [data fim].
Cláusula 3ª – DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO

ESTAGIÁRIO
As atividades a serem exercidas pelo estagiário compreendem as tarefas descritas no

[Edital/Regimento/Documento], de conhecimento dos estagiários selecionados e em consonância com os
objetivos do curso e perfil profissional a ser formado.

Cláusula 4ª – DO HORÁRIO DE JORNADA
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A jornada do estagiário será de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, ou 4
(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, de acordo com a opção feita pelo candidato, garantida a
compatibilidade com as atividades escolares.

Parágrafo 1º - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou
finais, nos períodos de avaliação, o estagiário terá direito a reduzir pelo menos à metade sua carga horária,
para garantir o bom desempenho do estudante, condicionada a apresentação de declaração emitida pela
instituição de ensino.

Cláusula 5ª - DO DIREITO AO RECESSO
É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, quando for o caso, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares, de acordo com o disposto na Lei nº 11.788/2008, artigo 13.

Parágrafo 1º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano;

Parágrafo 2º Não há direito ao adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal para
servidores públicos;

Parágrafo 3º Compete a entidade concedente estipular o dia de concessão do recesso, que
será preferencialmente durante as férias escolares.

Cláusula 6ª – DOS DEVERES DAS PARTES
Além de outros previstos neste termo e no plano de atividades do estagiário, são os

seguintes os deveres das partes:
Parágrafo 1º- Da Entidade Concedente:

a) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais;
b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao acadêmico atividades de
aprendizagem relacionadas ao seu curso de formação;
c) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar, sendo este supervisor responsável por no máximo 10 (dez) estagiários
simultaneamente;
d) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
e) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
f) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
g) zelar pela aprendizagem do estagiário, em conformidade com o currículo de seu curso
de formação;
h) pagar pontualmente a bolsa auxílio e benefícios diretamente ao estagiário ou realizar
pontualmente o repasse, quando assim acordado;
i) fornecer à instituição de ensino todas as informações necessárias à avaliação e
acompanhamento do estágio se solicitada.
j) providenciar termo de convênio com as Instituições de ensino de que são oriundos os
estagiários;
a) sinalizar à Instituição os casos de descumprimento ao estabelecido neste termo.

Parágrafo 2 º - Da Instituição de Ensino:
b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do acadêmico;
c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
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d) exigir do estudante estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 6
(seis) meses, de relatório das atividades;
e) O plano de atividades do estagiário será incorporado ao termo de compromisso por
meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do
estudante.
f) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para
outro local em caso de descumprimento de suas normas;
g) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios e de seus
acadêmicos;
h) comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de
realização das avaliações.

Parágrafo 3º - Do estagiário:
cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas;
cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em

cláusula própria;
manter regularmente preenchido o relatório de atividades exercidas, a ser devidamente

conferido pelo supervisor indicado pela entidade concedente, e, após visto de ambos, em período não
superior à seis meses, providenciar a entrega do relatório ao professor orientador indicado pela instituição
de ensino;

no mesmo prazo descrito no item anterior, ou seja, seis meses, deverá o estagiário trazer
declaração atualizada da instituição de ensino atestando a sua matrícula e regular frequência;

acatar as normas internas da Concedente, bem como orientações e recomendações efetuadas
por seu supervisor.

responder, durante a execução do estágio, por quaisquer faltas ou danos ocasionados, dolosa
ou culposamente, ao patrimônio da Concedente e seus clientes e manter sigilo em relação a informações e
dados aos quais tiver acesso em razão da realização do estágio.

assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser fornecido pela
Concedente.

Cláusula 7ª – DA BOLSA-AUXÍLIO
O valor da bolsa, de acordo com o nível de escolaridade e a jornada será, mensalmente de:

Escolaridade 4 horas diárias 6 horas diárias
Nível Médio R$ 486,05 R$ 694,36
Nível Superior na modalidade Graduação R$ 787,98 R$ 1.125,69
Nível Superior na modalidade Pós-Graduação R$ 1.165,65 R$ 1.665,22

Ao valor da bolsa-auxílio é vedado a cobrança ou desconto de qualquer espécie, à exceção
dos valores referentes às faltas injustificadas e às horas não compensadas.

Cláusula 8ª – DO VALE TRANSPORTE
O estagiário terá direito, ao pagamento de [R$ XXX] reais por dia útil trabalhado, a título de

ajuda transporte, nos termos nos termos da Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019.
Cláusula 9ª – DO SEGURO
Durante a vigência deste estágio, o ESTAGIÁRIO estará segurado contra acidentes

pessoais, cobertos pela Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais nº XXXXX, da Seguradora: XXXX.
Cláusula 10ª – DA RESCISÃO

i) Este estágio poderá ser rescindido nos seguintes casos:
j) Não cumprimento dos termos de compromisso.
k) Conclusão, trancamento, desligamento e abandono do curso.
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l) Pedido de qualquer uma das partes, a qualquer tempo.
m)Automaticamente, ao término do estágio.
n) Após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho na concedente ou na instituição
de ensino.
o) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias,
consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante o período de
estágio.

 
E por estarem de inteiro acordo com a forma deste instrumento, as partes assinam o presente

Termo de Compromisso de Estágio eletronicamente através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.
 

Referência: Processo nº 23282.002524/2022-35 SEI nº 0634982
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