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TERMO DE COMPROMISSO 

CONTRATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Por este Termo de Compromisso de Estágio, as partes a seguir qualificadas, entre si, 

justas e compromissadas de um lado o aluno ________________, estagiário, cursando 

Administração, do outro lado a empresa _______________, situada a Rua 

___________________ na cidade de _____________. Inscrita no CNPJ                   

_______________ ambas declaradas aceitar a interveniência do Instituto Municipal de 

Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi", convenciona firmar compromisso de 

estágio supervisionado, sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA – 1ª. 

 

 O estágio reger-se-á pelas condições estabelecidas nos termos do acordo para realização de 

estágio curricular, através do Instrumento Jurídico assinado entre a Instituição de Ensino e a 

Empresa Concedente. 

 

CLÁUSULA – 2ª. 
 

A empresa proporcionará ao (à) estagiário (a) condições de treinamento prático, entendendo 

o estágio como uma estratégia de profissionalização, oferecendo oportunidade aos alunos 

para: 

a) Aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no curso; 

b) Avaliar a possibilidade de sugerir mudanças nas organizações; 

c) Enfrentar problemas reais nas organizações; 

d) Experimentar a resolução de problemas com uma responsabilidade limitada; 

e) Avaliar o mercado de trabalho; 

f) Aprofundar-se em sua área de interesse; 

g) Testar sua habilidade de negociação. 

 

CLÁUSULA – 3ª. 

 

O (a) estagiário (a) obriga-se a: 

a) Cumprir o programa de estágio estabelecido; 
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b) Cumprir as normas internas da empresa, primeiramente as relativas ao estágio, que 

declara expressamente conhecer; 

c) Elaborar e entregar relatórios sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões que forem 

estabelecidos pela Empresa Concedente e/ou pela instituição de Ensino, conforme o caso. 

 

 CLÁUSULA – 4ª. 
 

As atividades a serem cumpridas pelo (a) estagiário (a) serão desenvolvidas de acordo com 

cronograma estabelecido entre a Instituição de Ensino e a Empresa Concedente, de forma 

que o horário do estágio não prejudique a presença do(a) estudante nas aulas e provas do 

curso no qual está matriculado(a). 

 

CLÁUSULA – 5ª. 
 

O estagiário deverá cumprir uma carga horária total de 300h, distribuídas de acordo com a 

conveniência do serviço sem ferir a Lei N° 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

CLÁUSULA – 6ª. 
 

Este Termo de Compromisso de Estágio terá vigência de _________ a __________, 

podendo ser cancelado caso o (a) estagiário (a) desista do curso, conclua-o ou tranque 

matrícula. 

 

CLÁUSULA – 7ª. 
 

O (a) estagiário (a) poderá receber ou não Bolsa Auxílio, cujo valor será determinado 

mediante acordo entre Aluno e Empresa. 

 

CLÁUSULA – 8ª. 
 

O Estagiário está segurado contra acidentes pessoais pela Apólice nº           da Companhia 

de Seguros ___________ 

 

CLÁUSULA – 9ª. 

 

O estágio objeto deste termo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre as 

partes, sendo considerado mero complemento das atividades escolares. As atividades  
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desenvolvidas pelo (a) estagiário (a) na empresa não cria direitos trabalhistas 

complementares, caso o(a) estagiário(a) já tenha Contrato de Trabalho regido pela C.L.T., 

com a Empresa. 

 

Por estarem assim juntas e convencionadas, as partes assinam o presente termo em três 

(03) vias de igual teor para um só efeito, cabendo a primeira via à Instituição de Ensino, a 

segunda ao(à) estagiário(a) e a terceira à Empresa Concedente. 

 

   Bebedouro, _________ de _______________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelo estagiário                                                              Estagiário 

   

    

 

 

 

 

Prof. Ms. Adalberto Cesário da Hora 

Coordenador do departamento de Estágio 
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