Termo de Compromisso do Estágio e Plano de Atividades - TCE N.": 255978
íÉs de Novemb{o de m19 na
Nê3te âto, âa parte§ á sêgulr noÍrpâdâs

Âos 5 úas do

crôde

de SÃO MIGUEL DO OESTE SC

lNsTrTUrÇÃo DE ENSINO: FUÍ{OAçÃO UÍ{IVERSIDADC

m

OESTE DE SA!|TA CATARTNA - UÍ{OESC CNPJ: 8/|{'02369ím120 CÓD. tE

7AA

- - CEiITRO - São Miguêl do OerE - SC " CEP: 89900000 Fone: ,*1363í1000
RepÍesêntada por: VITOR CARLOS D'AGOSÍlt{l Cargo: .
Respon6ável peb E6tá9io: PETERSO FERIÂi|DO SCHAEOLER Caroo: COORDEIAmR DE CURSO
Erde.eço: OIAP(rc, 211

UNIOADE CONCEDENTE OE ESTÁGlo: AIIEOSC .ÂSSOC. MUI{. EXTREMO OESTE CÓO, UCE: I2ã'2
CNPJ/MF: 83&19267qr01í3 Con8elho Profi8siorEl:
ErÉêrêço: PE AURÉUo cAllzl, 1828 - - cEt{TRo - são Miguêl do Oêrb . sC - CEP: 899@ooo Teteíone: ia935210795
Rêpreaêntariê LêOal: WLSOÍ{ tREVISAN Caígoi PRESIDENTE
Rêpre8êríarúe Adminilirativo: ÀRTO FO TÂIA C.rgo: PRESIDENTE
SúpewiBáo do Estágio: EDINA GRA:aELA TREiTEÂ SPIROiIEIIO Cár,Oo: ASSESSORA JURÍOrcA CPF: O3O1'1280908
Formaçào/Expêriênciâ: BACHAREL EM DIREITO NúE!êro de OE: 283081 / I
Setor de Estágio:ADMI ISTRAÍ|VO
EndeÍeço de EBtágio: PE AURÉL|O CAÍ{z, í628 - CentÍo - Sâo Mi]uel do Oesle - SC - CEP: 899(xrOOO

ESTAGÉRlo: DEISE EDI'ARDA ROORIGUES DA SILVA CÔD. ESTUOANTEJ 'I8í516
E.ÉeÍeço: RUA CARLOS DAIIIAGRO, 686 - - JARDIIí PEPERI - Sâo MEud do Oêstê - SC - CEP: 899(xx)o0
CPF: 079810,4996'2 Oata dê Na€êimerio: 2í0,91998 Fonê: CêliJlar: ,19991i488395
Filiaçâo: LUIZ RODRIGUES DA SILVA / LOREill APARECIOA OOS SÂI{ÍOS Rêpresêntâírtê Legal (rnenor 18 ânos)
eouleÍmeôte ftakiculado: 80 Seme3trc Cur6o: OIREITO Pêriodo: OTURIO No Matricula: 3í0561
Yrodaldadê de Esiágio: l{eo ObÍgâtório

coND|çÔES DO ESTÁGloi

a) Vigência dê 06rílmít a 3írlffXno
b) tlorário: í2:30 àE í8:30 horat, COM TOTAL Í)E «, HORAS SEMANAIS
c) Bolsa Au(ilio Memal, inicial de R§ 0(xr,00 (Oitocqrtos Reai!) poÍ mêr
O valor podêÉ verà, de ecordo com a frêqúêncà do êsiágio ê êaiá 6uiêite â rctenÉo no lmpoêto dê Rênde, conrorÍne tabe&â dê incidêrcb
frada pêlo Miniôlério da Fe2ênda quê ecivêr êm vigor.
d) AuxÍlio Tranôpofe:
e) AÉlicê de Seguro n..: a2.qrí4723 - MEruFE ÍETRoPoUTAI{ UFE sEGURos E PREUoÊiaclA PRIVADA s/A no valor de Rt
m.o(D,CE. Mais detalhes §obÍe 8uâ apólice de Beguros em htts://ciee.s.y'Apoliceseguros . O CIEE/SC concede a66islêncja no yalor de até R
§í.o(I},m. Para Ínaiore6 infuÍmaÉe3 vêífque no si!ê htb:/ciêo.c./Acirer esPessoeis

Cêlebrám entre si e6te TERMO OE COMPROMISSO DE ESTÁG|O e PLANO DE ATIVIOADES DE ESTAGIO, convencionando aô cláu6ula§
§ê0úir{e6:

CúUSULA l. -

O Termo dê Compromis§o de Esíágio têm por objetivo formâlizaí eô condrçóeÊ para a EalizaÉo de ESTÁGP DE
ESTUOANTE e partic-ulari2âr â Íeli.çâo jurídica êspêcbl êxiíênte er rê o ESTUDANTE, e CONCEOENTE e e INSTITUIÇAO DE ENSINO
caraclerizãndo a nâo vinculaÉo empregâticia, podêndo ser denunciado a quahueÍ tiêmpo rnedbnte emi6§áo do Term de Rescirào de E8tágio
- TRE, ou 3eÍ proÍrogâdo etiàvé3 de emi3sáo dê um Aditivo ao Terno de Compaomisso, no6 teÍmo3 da legistação viger{e.
CLAUSULA 2'- O ESTAGIO OE ESTUDANTES, obriJatório ou nâo-obrigatório. está adeqúedo ao projelo pêdagógho do cuÉo, no6 tênno6
da Lei do Eltágio no 11.788, de 25 de 8êtembro de 2@.
CúUSULA 3. -A INSTITUçÃO DE ENSINO e a CONCEOENTE de comúm acordo no6lêím6 do ad. 50 da Lei no 11.788, de ZD8, elegem o
Centro de lr{eg|-aÉo EmprÉâ Escola do E6tado de Santâ Catanna - CIEE/SC coÍro Êêu AGENTE DE INTEGRAÇÂO a quem comunicá.âo a
iríorÍupÉo ou ev6rúuab rnodifcaçóê3 do convêncbnado no písôeÍlle inalrumênto.
,l

PJ:

O.alrl056{Xrl9ü,

"{ndereç.: Rt ASEÍE

DE SETEMBRO,2395 -SALA5-Contro -Sáo l,liguel do Oeste
Representante: REI{ARA SOARES Ai{TU'{ES

-SC.CÉP:8990üxE

Teleíone:,19982í2834 Emailr CIEESITOeCIEESC.ORG,BR
cLÁusuLA 4. - cabê à r snTurçÃo oE EtJstNo:
a) Aprovar o ESTÁG@ de quê lrôta o pÍeseríe inê&uÍnênto, coarGióeiándo as coírdiÉes de 6ua adequaçáo à pÍoposta pedagóghá do qrrso, à
etapa e modalilade da brmaÉo escolar do ESTAGIÁR|O ê âo hoÉrio ê celerÉário êÉcobÍ;
b) Avaliar as irEtalaçôes da CONCEO€NTE e Eue adequaÉo à brÍÍr.Éo cultural e prof$ioial do educando atraves de inBlrurneríoB prúprbs;
c) lndicar probssor oênhdoÍ, de área 9 §er deâeÍwokida no ESTAGIO, coíÍD responsável pelo acompanharÍÉnto e avaliaÉo do relatório da6
ativk adêê do ESTAGIÁRD:
d) Comúnhár à parte concedenle do e8táOio, no inicio do peííodo letivo, aB dabs de íeâlizâÉo de avalEçóes escohres ou ecadêmicaa;
e) AprovaÍ o PIâno de Ativided* do E8tágio - PAE, analbâíúo 6uã âdequaçâo à propo.*a pêdagóChâ do cur6o, etendendo os íêqubíos

§uficientes de adequação à etapa e modalidade da bÍmaÉo píofi8sion€l ê culturel do êôtegiário;
0 Aigir do educândo a apreGêntaçào peri5dica de rêlatóÍio de atividâdê§, conllrrmê prêviato na Lei 11.768,ze|ândo pêlo cumprimerÍo do termo
de compromi6§o e plano de atúkladês de estágio aqui definido. reorienlando o estagiário para odao locál em ca6o dê de6cumpímento de suâ6

nornas;
g) lníormar à @NCEDENTE ê ao CIEE/SC quahuêr inegulaíidade no programâ de estálio ou
de matrlcula, abândono, co.tclusáo de cuGo ou tràn8Íerência de lndituiÉo de Er|aim).

m situaÉo escolar do E8ludante (tiancameúo

cúusulA

5. -cabe à coNcEoÉNTE:

a) Proporcionarào ESTAGIÁRlO condi(É€s do exercício das atividades pÉlicas compativei6 com o Plano dê Ativk ade6 do Edágio - PAE;
b) OesignaÍ um superyisor, de seu quadÍo dê pêssoel, com furmaÉo ou êrperêttcia ftr áÍea de contrecimêr*o desênvolvida no cuÍEo do
ESTAGIÁRo, parâ orientar e supervisionaa o êstagiário no desenvolvirner o dê slJâs atividade§;
c) Conceder ao e6tagiário bolsa auxilio ou, quando acordado, outrà foÍma de contrapGsbçáo e atl)(ilio tran6porte em conÍoÍmidade com o Art.
í2'da Lêi do Eôtágio;
d) Enviar_à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodiciradê minima de ô (seis) meses, relalóÍio de atividade§, com viêta obrigató.ia ao
ESTAGIARIO:
ê) Concêder ao ESTAGIÁRIO período de lecesso a seÍ Oozado, prefurencialínente, duiâr{e es Érias escolarcs, nos têrmos da lêgislaçáo
vigente;
Reduzir a Fmadá de estágio nos períodos de eveliaÉo, previamente iníoÍmados peh lnstituição de Ensiho;
g) Enkegar ao êstagiáÍio, por ocasiáo dê ôeu desligamento, um Termo dê Realizaçáo de E6tágio, contendo a indicaÉo resumida das
atividadês desênvolvidas dos peíodos e da avaliaÉo do dêsêmpenhoi
h) Solicitar ao estagiáÍio, a qúalqueÍlempo, documer{os compobatórios da Íeguleridade da situaÉo escolar, ufira vez que trancâmento de
matÍícula, abandono conclusâo de curso ou transbrência de InêtituiÉo de Ensino constituem motivos de imêdiate rêsciúo;
i) MaÍ{er em aÍquivo ê à disposiçào da fi6calizaçáo os documenlos fnÍlados que comprovem a relaÉo de estágio;
j) tnformarao CIEE/SC, a rea,cisào arúecipadâ destê in6trumento, para aô devida6 providências administriltivas que se fzerem necês§árias;
k) Respo6âbilizar-sê pelo rcpa6se do auxilio tÉnsportê, diretamente ao es{âgiário, mediar e comprovaçâo de entega do beneficio;
l) Contratar por intêríÍÉdio do CIEE, §êgúro contra acidêntes pe§roai6 em âvor do eshgiárb;
m) PeÍmatir o início das âtividades de estágao apera8 apóB o recebimênto dêsb instrumento essinado pelaa partes signatáriEa;
n)Contíetar com au(ilio do ÔlEE , seouro contra acident6 pessoais em favor do estâOÉrio.
cúusutÂ 6" - cabe ao ESTAGIÁR|o:
a) Cumpíir, com todo empenho ê iaúêresse, todo o Plano de Atividades estabelecido pâra o §eu estágio;
b) Observar e obedecer àô normas intemas e disciplinâíes da CONCEOENÍE, prêsêNando o sigilo e confdêncialídade da§ informaçóe§ a quê
tiver acê§6o;
c) Elaborar_e entreoer os rêlatórios ao seu Oriêntador de Estágio, em prazo rÉo 6uperior a 6 me§ês, de acordo com a §i§temálicâ dêlinida pela
INSTITUIÇAO DE ENSINO;
d) ManteÍ rigorcsamente atualizado €êus dadoê cadastrâiE e escolaÍes, apreserúando, semprê que solicitado, documêhtos clmprcbatório§ a
?guhridade da situaçáo -escolar ao cIEBSC ou à CONCEOENTE;
v)lníormar à INSTITUIÇÂO DE ENSTNO e ao CIEE/SC eventuai6 alteraçôes ou inegularid.des no programa de ê6táOio;
0 tntoímar previariente'à CONCEDENTE os pêrlodos de avaliaçáo na INSTITUçÂO DE ENSINO, para lins de reduÉo da jomâdâ dê estágio.
cLÁuSuLA 7" - cabe ao clEE/sc:
a) Auxilhr a @NCEDEI'ÍTE na corÍratação do Sêguro contra Acidentes Pê§§oais em hvor do ESTAGÁRlO;
bi lntegrar as responsabilüades assumidas nos convênioB com a INSTITUIçÃO DE ENSINO e com a CONCEDÊNTE na dêtusâ dos irÍêrêssês
do ESTAGIÁRIO, de acordo com a Lêi nÔ 't 1.78&08.
c) tnformarà CONCEDENTE as condiçóês ê providências neceséíias para a prorrogaÉo do TêÍmo de Compíomis§o dê Estágio e Plano de
Atividades do Estágio.
CúUSULA 8" - Constituem motivos, êntre outro6, para intênupÉo aúomática dêstê Termo de Comprohisso dê Estágio:
a) O trancemento de matícuh, a cohclu6âo ou o abandono do curso poÍ pade do estudante;
b) O náo cumprimerÍo do convencionado nesle Têrmo de Compromisso de Estágb e Phno de Ativirâdes do Estágio.
CúUSULA 9. Em sê tretehdo de estagiário ítênoí de 18 (dezoito) anos, es suas atúidades náo poderào ser lnsalubres, pêrigoses ou

,

-

peno§aa;
s 1. - As ativüadês de estágio deverão ser conelatas com o curgo desênvolvido pelo rnenor. quendo este tem forÍmçáo especlfcâ:
§ 2" - A náo obseÍvância do estabelecimento no 'capuf da preser e cláu6ula, responsabilizaÉ dirêtamente a @NCEDENTE, a Íe6po.der
imposiçào das penalidadês lêgâis, sêja pêrànte o Ministério Público do Trabatho, sêie perânte os órgàos dê fiscalizaçào do trábalho.
E, poÍ estârêm dê intêiro ê comum acoÍdo com o Plâno de Atividadêa dê Estágio abaixo dêscrito e com as dêmais condbõês
esiabelecidas nestê ÍERMO OE COMPROMISSO DE ESTÁGP - ÍCE, es paÍtês assinam êm 4 (quatro) vias de igual têor.

PLANO DE ATIVIDADES D€ ESTÁGP . PAE
AUxtLtAR NA ELABoRAcÁo DE oocuMENTos JURiotcos; AUxrLtÀR NA ANÁL§E DE DocuMENTos JURíDtcos; AUxILIAR NA
ApltcÁBtLrDA6E DE LEôtsLAÇÃo; ÂuxtLIAR No ATENoTMENTo Ao púBLr@ E TELEFôNlco; AUxtLIAR NA oRGANIzAÇÃo E
AROUIVAMENTO DE DOCUMENTOS.
'quipamentor/sofrwares dispohívêis parâ realização do PAE

MOO P.(kâo TCE / PAE - @Dirêitcs
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Projbira a Epíodueão

tial

ou Fêrcaar
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peh

