MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BRUMADO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO que
entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da
Bahia
Campus
Brumado e
a empresa/instituição
_________________________________________________________
_________________________________________________________
para o fim que especifica.
Ao(s) ____dia(s) do mês de ____________________ de ________, na Cidade de Brumado no Estado da Bahia,
neste ato, as partes a seguir nomeadas celebram entre si o Termo de Compromisso de Estágio.
De um lado a Unidade Concedente:
Empresa/Instituição:__________________________________________________.
Endereço:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CNPJ nº: ___________________________________________
De outro lado o (a) Estagiário (a):
Aluno (a): _________________________________________________________________
Do Curso: ________________________________________________________________
RG nº: _________________________________
Matrícula: ______________________________.
E como Interveniente:
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO, pessoa
Jurídica de direito público, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ nº
10.764.307/0001-12 com sede na Rua Antonio Carlos Magalhães, s/n, Prédio da UAB, Bairro do Tanque, Brumado,
Bahia, doravante denominado IFBA.
As partes têm entre si, certo e ajustado o presente Termo de Compromisso de Estágio Curricular, nos termos das
cláusulas e condições que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONVÊNIO
Este Termo de Compromisso de Estágio reger-se-á pelas condições básicas estabelecidas no Termo de Convênio
firmado
em
____/_____/_____
entre
o
IFBA
e
a
empresa/instituição
_____________________________________________________________________________________________
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DO HORÁRIO
Fica compromissado entre as partes que:
a) O período de estágio terá início em ____/_____/_____ e término em ____/____/_____
b) A carga horária de estágio será de ______ (_____________) horas semanais totalizando _____________ horas.
c) O estagiário receberá bolsa auxílio. (

) Sim – (

) Não Valor Mensal de R$________________________

d) O estagiário irá trabalhar na área de ________________________________________________________.
e) O estagiário será supervisionado por _______________________________________________________.
f) O recesso, ao qual o Estagiário tem direito, será proporcional ao tempo de duração do estágio, sendo de comum
acordo entre o Estagiário e a Concedente, e com o prévio conhecimento do IFBA.
g) As atividades a serem exercidas serão conforme o Plano de Estágio.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RESCISÃO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O presente Termo de Compromisso ficará automaticamente rescindindo nas seguintes hipóteses:
a) Ao término do estágio;
b) Ao trancamento da matrícula do curso pelo estagiário;
c) Na desistência do curso pelo estagiário;
d) Por abandono do estágio, caracterizado por ausência não justificada, por três dias consecutivos;
e) A pedido do (a) Estagiário (a), sem ônus para o mesmo;
f) Comportamento funcional ou social incompatível com as normas éticas e administrativas das áreas de estágio da
Concedente;
g) Ex-officio, a qualquer tempo no interesse da Concedente;
h) Na comprovada falta de aproveitamento no estágio, após decorrida a terça parte do tempo previsto para sua
duração;
i) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do
Termo de Compromisso.
CLÁUSULA QUARTA: DO SEGURO
Na vigência do presente Termo de Compromisso, o estagiário estará incluído na cobertura do Seguro de Vida,
proporcionado
pela
apólice
nº
_____________________________,
da
empresa
____________________________________________.
CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS SOCIAIS
O presente estágio, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, entre o estagiário e a concedente,
nos termos do que dispõe o artigo 3º da Lei 11.788/2008.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE
No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à concedente:
a) Proporcionar ao Estagiário condições para complementar e consolidar na prática, os conhecimentos ministrados
pelo IFBA;
b) Facilitar as atividades do professor orientador para que o mesmo, juntamente com o supervisor da Concedente,
possa auxiliar o Estagiário em eventuais problemas durante o seu estágio;
c) Avaliar através do supervisor, o desempenho do estagiário de acordo com as diretrizes fornecidas pelo IFBA;
d) Comunicar ao IFBA a interrupção e as eventuais alterações que ocorrerem neste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao Estagiário:
a) Cumprir com todo empenho e interesse a programação estabelecida para o seu estágio;
b) Observar e obedecer às normas internas da unidade Concedente;
c) Comunicar ao IFBA qualquer fato relevante sobre seu estágio;
d) Responder por perdas e danos conseqüentes da inobservância das normas internas da Concedente ou das
constantes do presente Termo de Compromisso;
e) Não divulgar quaisquer informações, dados ou trabalhos reservados ou confidenciais de que tiver conhecimento
em decorrência do estágio.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO IFBA
No desenvolvimento do estágio curricular caberá ao IFBA:
a) Designar um professor orientador que assessorará o Estagiário na elaboração do seu Plano de Estágio e
acompanhará o seu desenvolvimento por meio de visitas ao local de sua realização e entrevistas com o
Estagiário e seu supervisor;
b) Avaliar, através do professor orientador, o relatório final elaborado pelo Estagiário com base nas atividades
executadas durante o período de estágio e avaliação final realizada pela Concedente;
c) Fornecer, quando solicitado pela Concedente, informações acerca da vida escolar do estagiário.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e com o texto deste Termo de Compromisso, as partes o
assinam em 3 (três) vias de igual teor, cabendo a primeira via a Concedente, a segunda via ao Estagiário e a terceira
via ao IFBA.
Brumado - BA, ___________ de _____________ de 20_____.
______________________________________________
Representante legal da CONCEDENTE (carimbo)

_________________________________________
Estagiário (a)

_________________________________________
Acimarney C. S. Freitas
Diretor Geral
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