PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Ref.: PA n.º _______
(SADP _____________)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Termo de Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório
que entre si celebram o Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco – TRE-PE, a _______ e o estagiário
_______, estudante dessa instituição de ensino.

O
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
PERNAMBUCO, situado na Av. Agamenon Magalhães, n.º 1160, Bairro das Graças, CEP
n.º 52.010-904, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 05.790.065/0001-00,
representado pelo seu Secretário de Gestão de Pessoas, Sr. Antônio José do Nascimento,
doravante denominado UNIDADE CONCEDENTE; a FACULDADE _________, pessoa
jurídica de direito privado, instituição de ensino superior, com sede na Rua _______, CEP
__________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________, representada por seu
Presidente, _________________, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO; e
o(a) estudante ______________, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º ___________, carteira de
identidade n.º ___________, expedida pela _______, residente à Rua _______________,
CEP ______________, regularmente matriculado(a) na FACULDADE ________________,
sob n.º ____________, freqüentando efetivamente o curso de _____________, por diante
denominado(a) ESTAGIÁRIO, têm por justo, acordado e avençado, através do presente
TERMO DE COMPROMISSO, a realização de ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO,
que será disciplinado pelas disposições da Lei n.º 11.788, de 25/09/2008, pelas cláusulas e
condições adiante estabelecidas e reciprocamente outorgadas e aceitas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A UNIDADE CONCEDENTE , consignando haver observado o disposto no § 5.º do art. 17
da Lei n.º 11.788/2008, assegurará ao ESTAGIÁRIO, sob a orientação da INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, e na conformidade do correspondente Regulamento do Curso referido na
alínea “a” desta cláusula, estágio curricular supervisionado, a ser realizado em suas
instalações, detentoras do reconhecimento constante no Parágrafo Primeiro da Cláusula
Segunda, assim conceituado e caracterizado na forma que subsegue:
a) é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, com
jornada não superior a seis horas diárias e 30 semanais, que visa à preparação para o
trabalho produtivo do ESTAGIÁRIO;
b) faz parte integrante do Projeto Pedagógico do curso já mencionado, bem como do
itinerário formativo do ESTAGIÁRIO;
c) visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do ESTAGIÁRIO para a
vida cidadã e para o trabalho;
d) é indispensável a sua carga horária para a conclusão do curso;
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e)

f)

não cria vínculo de emprego entre o ESTAGIÁRIO e a UNIDADE CONCEDENTE, por
expressa disposição do art. 3.º da Lei 11.788, de 25/09/2008, porque presentes os
seguintes requisitos:
e.1) ESTAGIÁRIO detentor de matrícula e com freqüência regular no já citado curso;
e.2) celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO;
e.3) compatibilidade entre as atividades a serem desenvolvidas peloESTAGIÁRIO e
as previstas neste Termo;
tem acompanhamento efetivo pelo professor orientador daINSTITUIÇÃO DE ENSINO
e pelo supervisor da UNIDADE CONCEDENTE, comprovado por vistos dos ditos
acompanhantes nos relatórios semestrais das atividades, a serem apresentados pelo
ESTAGIÁRIO, e por menção de aprovação final.

CLÁUSULA SEGUNDA
O Estágio Curricular Obrigatório, a ser realizado pelo ESTAGIÁRIO nas instalações da
UNIDADE CONCEDENTE, com observância do Regulamento referido na Cláusula
Primeira, de pleno conhecimento dos signatários deste Termo, e sob as condições de
adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do
ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário escolar, estará assim definido:
a) EMENTA: De acordo com o estabelecido no Regulamento de Estágio do Curso, para a
disciplina adiante indicada.
b) DISCIPLINA: Estágio Supervisionado.
c) PRAZO DE VIGÊNCIA: de: _________ a _____________
d) JORNADA: 4 (quatro) horas/dia, totalizando uma carga de 20 (vinte) horas/semanais,
observado o horário de funcionamento da UNIDADE CONCEDENTE.
e) DATAS DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA: De acordo com o calendário escolar oficial da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de conhecimento das partes. JORNADA: 50 % (cinqüenta
por cento da jornada normal estipulada no item “d” desta Cláusula;
f) PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES: _________.
g) RECESSO DO ESTAGIÁRIO: Será concedido nos termos da art. 13 da Lei n.º
11.788/2008.
h) LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO: ___________________

i)

SUPERVISOR DA UNIDADE CONCEDENTE: ________________
j) PLANO DE ATIVIDADES: _____________________________________
Parágrafo Primeiro
A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a UNIDADE CONCEDENTE reconhecem que as
instalações por esta ofertadas para o estágio têm condições de propiciar aoESTAGIÁRIO
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural.
Parágrafo Segundo
O Plano de Atividades do ESTAGIÁRIO foi elaborado mediante acordo entre a UNIDADE
CONCEDENTE, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o ESTAGIÁRIO, estará sujeito à
providência preconizada no item “g” da Cláusula Terceira.
CLÁUSULA TERCEIRA
Obriga-se a INSTITUIÇÃO DE ENSINO a:
a) verificar se as instalações da UNIDADE CONCEDENTE continuam sob as condições
previstas no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda.
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b)

indicar Professor Orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável
pelo acompanhamento e avaliação das atividades doESTAGIÁRIO;
c) exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação, semestralmente, de relatório de atividades por
ele desenvolvidas no estágio;
d) zelar pelo cumprimento do presente TERMO DE COMPROMISSO, reorientando o
ESTAGIÁRIO para outro local, se ocorrer descumprimento das suas normas;
e) elaborar formas complementares e instrumentos de avaliação do estágio, alterando ou
acrescentando os já existentes;
f) comunicar a UNIDADE CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de
realização de avaliações acadêmicas, para efeito de redução à metade da carga
horária do estágio;
g) celebrar aditivos com a UNIDADE CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, para incorporar o
plano de atividades a que alude o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, ao
presente TERMO DE COMPROMISSO, à medida em que for avaliado
progressivamente, o desempenho do ESTAGIÁRIO;
h) comunicar à UNIDADE CONCEDENTE a conclusão, desistência ou abandono de
curso, bem como trancamento de matrícula ou a perda do vínculo acadêmico, a
qualquer outro título, pelo ESTAGIÁRIO, para os efeitos do disposto na alínea “e” da
Cláusula Primeira;
CLÁUSULA QUARTA
Obriga-se a UNIDADE CONCEDENTE a:
a) zelar pelo cumprimento do presente TERMO DE COMPROMISSO;
b) manter as suas instalações ofertadas para o estágio nas condições fixadas no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda;
c) indicar servidor do seu quadro funcional com formação ou experiência profissional na
área de conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientar e
supervisionar as respectivas atividades do estágio, ações estas que não podem
simultaneamente ser dirigidas a mais de 10 (dez) estagiários;
d) comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de imediato, eventual substituição do servidor
indicado para supervisionar o estágio;
e) quando do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar termo de realização de estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
f) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
g) enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO semestralmente relatório de atividades, com visto
obrigatório do ESTAGIÁRIO;
h) reduzir à metade a carga horária do estágio, nos período de avaliações acadêmicas;
i) conceder ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a 1
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
durante as suas férias escolares, ou proporcional àqueles dias, no caso de estágio com
duração inferior a 1 (um) ano;
j) aplicar ao ESTAGIÁRIO a legislação relacionada à medicina e segurança do trabalho;

k)

pagar ao ESTAGIÁRIO, conforme previsto em regulamentação da UNIDADE
CONCEDENTE, os benefícios previstos na Lei n.º 11.788/2008: bolsa de estágio e
auxílio-transporte;
l) Contratar em favor do ESTAGIÁRIO seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice
seja compatível com valores de mercado (APÓLICE n.º ____________ da Seguradora
_______________________).
Parágrafo Único
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Serão deduzidos dos valores da bolsa de estágio e auxílio-transporte, os dias em que
ocorram faltas não justificadas.
CLÁUSULA QUINTA
Obriga-se o ESTAGIÁRIO a:
a) cumprir fielmente a jornada de estágio;
b) exercer as atividades constantes no Plano de Estágio, acatando as recomendações e
instruções do Supervisor da UNIDADE CONCEDENTE, bem assim do orientador da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
c) observar o Regulamento de Estágio do Curso e demais normas da INSTITUIÇÃO DE
ENSINO, bem como as normas internas e disciplinares da UNIDADE CONCEDENTE,
comprometendo-se a preservar o sigilo referente às informações a que tiver acesso;
d) comunicar à UNIDADE CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO qualquer fato
relevante ocorrido no seu estágio, sobretudo se implicar na extinção ou suspensão do
seu vínculo acadêmico;
e) elaborar e entregar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, semestralmente, relatório das
atividades desenvolvidas no estágio;
f) comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO qualquer alteração ou modificação do
estabelecido neste TERMO DE COMPROMISSO, zelando pelo seu respectivo
cumprimento.
Parágrafo Primeiro
O ESTAGIÁRIO responderá pelas perdas e danos conseqüentes do seu inadimplemento,
sem prejuízo de outras cominações legais e regimentais, inclusive exclusão do estágio.
Parágrafo Segundo
Fica estabelecido que os direitos patrimoniais advindos de atividades desempenhadas pelo
ESTAGIÁRIO, entre as quais, desenvolvimento de projetos e programas de computação,
pertencerão exclusivamente à UNIDADE CONCEDENTE, em conformidade com o
disposto no art. 111 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 4.º da Lei n.º 9.609/98.
CLÁUSULA SEXTA
Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA, ou rescisão
pleno jure do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:

a)

a conclusão, desistência ou abandono do curso e trancamento de matrícula, bem como
a perda do vínculo, por qualquer outra forma, do ESTAGIÁRIO com a INSTITUIÇÃO
DE ENSINO;
b) o não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO, bem como
no convênio do qual decorre.
CLAUSULA SÉTIMA;
De comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Federal de Pernambuco,
renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
qualquer questão que se originar deste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e que
não possa ser resolvida administrativamente.
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO DE
COMPROMISSO, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as
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testemunhas abaixo, a tudo presentes.
Recife, ___ de _______ de 20__

UNIDADE CONCEDENTE- __________________________________________
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco-TRE/PE.
Secretário de Gestão de Pessoas

INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

ESTAGIÁRIO(A) –

________________________________
Faculdade _______________

________________________

CPF/MF –
TESTEMUNHAS – _______________________________
Testemunha
CPF/MF –

________________________________
Testemunha
CPF/MF –
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