LOGOMARCA DA EMPRESA

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Pelo presente Instrumento, firmado nos termos da Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008, e do Termo
de Compromisso de Estágio assinado entre a empresa _________________________, denominada CONCEDENTE, e
o estudante __________________________________, matrícula n.º ________________, do Curso de
______________________________ semestre _________, denominado ESTUDANTE, com a interveniência obrigatória
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB), como CONVENENTE, as partes ajustam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA  Fica renovado o termo de Compromisso de Estágio do Estudante, que passará a vigorar no
período de _____/_____/______, a _____/____/______.
CLÁUSULA SEGUNDA - O ESTUDANTE, nos termos do artigo 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, não
terá vínculo empregatício com a CONCEDENTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE pagará ao ESTUDANTE, de acordo com a sua freqüência, a título de bolsa,
importância mensal correspondente a R$____ (________), para carga horária máxima de ____ (________) horas
semanais, horário estabelecido pelas partes, que deverá ser compatível com o horário escolar do ESTUDANTE.
CLÁUSULA QUARTA – A CONCEDENTE fornecerá auxílio-transporte e contratará, em favor do ESTUDANTE, seguro
de acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado.
CLÁUSULA QUINTA- As principais atividades a serem desenvolvidas pelo ESTUDANTE, compatíveis com a sua
formação escolar, estão no anexo I a este termo. São propostas pela CONCEDENTE e devidamente avalizadas pelo
orientador institucional. A ausência deste anexo, ou a falta de alguma das assinaturas nele previstas, invalidará este
Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SEXTA – A CONCEDENTE indicará funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o
ESTUDANTE, sendo este responsável pela elaboração do plano de atividades e pelo visto nos relatórios elaborados.
CLÁUSULA SÉTIMA - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01(um)
ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
Em caso de férias proporcionais, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio
ter duração inferior a 01 (um) ano.
CLÁUSULA OITAVA – O ESTUDANTE enviará à instituição de ensino, com periodicidade de 06 (seis) meses, relatório
de atividades, com visto do professor orientador e do supervisor da CONCEDENTE.

________________________, ___/___/___
(Local e data)

ESTUDANTE ____________________________________
Assinatura
CONCEDENTE ___________________________________
Empresa: ( assinatura e Carimbo)

CONVENENTE: _________________________________
Fundação Universidade de Brasília (FUB)
(assinatura e carimbo)
OBS: Este Termo só terá validade com o Anexo I, Plano de Atividades, devidamente assinado, de acordo com a Cláusula
Quinta deste Termo Aditivo.

PLANO DE ATIVIDADES
(Anexo ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE)

Aluno:
Matrícula:
Curso:
Concedente:
Plano de Atividades para o período de ___/___/______ a ___/___/______

Proposta da Concedente:
Supervisor do Estágio na empresa:
Contato (e-mail e/ou telefone):
Descrição das atividades a serem realizadas no estágio:

Assinatura e carimbo do Supervisor:

Dados do Orientador/Coordenador na UnB:
Nome:
Matrícula:
Parecer do orientador sobre o Plano de Atividades:

Assinatura e carimbo:

Brasília, _____/_____________________/______
(Data igual ao Termo de Compromisso)

ESTUDANTE _____________________________
Assinatura

CONCEDENTE ______________________________
Empresa
(assinatura e carimbo)

CONVENENTE ___________________________________
Fundação Universidade de Brasília
Coordenadora de Estágios DAIA/CDAP
(assinatura e carimbo)

INTEGRADORA _____________________________
Empresa
(assinatura e carimbo)

