
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG 

Campus Almenara 

 

Rodovia BR 367 Almenara/Jequitinhonha, km 111, Zona Rural, Almenara-MG - CEP:39900-000 

Fone: (038) 3201-3090 - E-mail: comunicacao.almenara@ifnmg.edu.br 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Neste ato as partes a seguir nomeadas: 

ESTAGIÁRIO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: ___________________________ Data de nascimento: _______/_______/______ 

Endereço (rua/av.): ________________________________________________________________ N º: _______ Aptº:________ 

Bairro: ____________________________________ Cidade: ________________________________________ UF: __________ 

CEP:_____________________________________ Telefone(s): ___________________________________________________ 

Curso: ____________________________________________________________________    TURMA: ___________________ 

 

CONCEDENTE 

Nome ou Razão Social: ____________________________________________________________________________________ 

Endereço (rua/av.): _____________________________________________________________________________ N º: _______  

Bairro: ______________________________________ Cidade: __________________________________________ UF: ______ 

CEP:_____________________________________ Telefone(s): ___________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________________________________________________ 

N° Registro:______________________________________ Conselho de Fiscalização: __________________________________ 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais – Campus Almenara. 

Endereço: Rodovia BR 367 Almenara/Jequitinhonha, km 111, Zona Rural                                                                      

Cidade: Almenara           Estado: MG          CEP: 39900-000           Telefone: (038) 3201-3090 

CNPJ: 10.727.655/0006-24 

 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO convencionando as cláusulas e condições seguintes: 

Art. 1º 

Este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO reger-se-á pela disposição da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e 

explicitará o estágio como estratégia de complementação do processo de ensino-aprendizagem, bem como estabelecerá as 

condições de sua realização. 

 

Art. 2º 

Fica acertado entre as partes que: 

a) as atividades principais desenvolvidas no estágio serão: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

b) a jornada de estágio será cumprida (diariamente) nos horários de: ____ : ____ às ____ : ____ e das ____ : ____ às ____ : ____, 

totalizando ______ horas semanais. 

c) o estágio será oferecido ( ) sem ( ) com remuneração no valor de R$__________ (___________________________), bem como 

auxílio - transporte no valor de R$_________ (________________________); 

d) o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO terá validade de ____/____/____ a ____/____/_____, que poderá 

ser eventualmente prorrogado ou modificado por documento complementar, desde que qualquer das partes peça rescisão, por 

escrito, com 5 dias de antecedência. 

 

Art.3º 

A CONCEDENTE designa o(a) Sr.(a) _________________________________________________________, cargo 

__________________________________, para atuar como SUPERVISOR DO ESTÁGIO e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais – Campus Almenara, designa o (a) Prof.(a) ________________________________ 

________________________________, para atuar como ORIENTADOR DO ESTÁGIO. 

 

Art. 4º 

Constituem-se motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: 

a) conclusão do curso, trancamento de matrícula ou abandono do curso; 
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b) o não cumprimento do convencionado neste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. 

 

Art. 5º 

Na vigência do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, o ESTAGIÁRIO estará incluído na cobertura do 

SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, proporcionada pela: 

APÓLICE Nº: __________________________________ 

SEGURADORA: _______________________________ 

 

Art. 6º 

Assim materializado, documentado e caracterizado, o presente estágio, não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, 

entre o ESTAGIÁRIO e a CONCEDENTE nos termos do que dispõem o Art. 3°da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

Art. 7º 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

b) comunicar à parte CONCEDENTE do estágio, por meio do ESTAGIÁRIO, as datas de realização de avaliações escolares ou 

acadêmicas. 

 

Art. 8º 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à CONCEDENTE: 

a) proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizado social, profissional e cultural, compatíveis com o seu curso; 

b) enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório das atividades, com vista 

obrigatória ao ESTAGIÁRIO; 

c) fornecer certificado ou declaração de Estágio constando o período, a carga horária em que as atividades foram desenvolvidas; 

d) manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

e) conceder ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) 

dias, a ser gozado preferencialmente durante o período de suas férias escolares. 

 

Art. 9º 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao ESTAGIÁRIO: 

a) cumprir com todo o empenho e interesse toda a programação estabelecida para o estágio; 

b) cumprir as normas e regulamentos da CONCEDENTE, quando lhe forem informados. Pela inobservância dessas normas e 

regulamentos, o ESTAGIÁRIO poderá responder por perdas e danos; 

c) elaborar e entregar relatório das atividades à CONCEDENTE, quando esta o exigir; 

d) apresentar relatório das atividades periodicamente à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em prazo não superior a 6 (seis) meses; 

 

Art. 10 

De comum acordo, as partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais da cidade de Montes Claros, 

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 amigavelmente. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, as 

partes assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

_______________________________, ________ de ________________________de ___________. 

 

 

     __________________________________________                            __________________________________________ 

                                   CONCEDENTE                                                                                            IFNMG 

                                                                                                                                                Campus Almenara 

 

     __________________________________________                            __________________________________________                             

                                   ESTAGIÁRIO                                                                                 PAI OU RESPONSÁVEL 

 

 

Nome do PAI ou RESPONSÁVEL: __________________________________________________________________________ 

RG/Órgão Emissor: ______________________/______________________ 


