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TERMO DE COMPROMISSO 

 
CONCEDENTE 

Razão Social: Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais – FADMINAS 

Endereço: Rua Joaquim Gomes Guerra, 590    Bairro: Kennedy 

Cidade /UF: Lavras/MG   Fone: (35) 3829-3900  CNPJ: 73.686.370/0047-80 

Representante: Flávia Rodrigues de O. Silva    Cargo: Coordenadora Geral do Estágio 

     UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  

Endereço:        Bairro:  

Cidade /UF:     Fone:     CNPJ:  

Representante:        Cargo: 

Email: 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:  

Endereço:        Bairro:  

Cidade /UF:     Fone:     CPF:  

Curso:      Período:   Matrícula: 

 

As partes alhures nomeadas celebram entre si o presente Termo de Compromisso, acertando o seguinte na 

forma da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objetivo do estágio é propiciar ao ESTAGIÁRIO(A) o aprimoramento técnico-profissional, por meio de 

práticas afins com a natureza de seu curso, não configurando vínculo empregatício. 

 CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para a realização do estágio: 

a) A vigência do presente Termo de Compromisso é de ___/___/_____ a ___/___/_____, não podendo 

exceder 6 (seis) horas diárias e 30 (horas) semanais; podendo ser renunciado pelas partes, 

unilateralmente, desde que devidamente notificado por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou 

renovado, desde que tenha duração máxima de 2 (dois) anos; 

b) A CONCEDENTE nomeia o(a) Sr(a) ________________________________________ para supervisionar 

as atividades do estágio, que será desenvolvido na área de 

____________________________________________; 

c) A critério da CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO(A): 

(   ) não receberá bolsa auxílio      (   ) receberá bolsa auxílio de R$__________; 

d) O CONTRATO DE SEGURO contra acidentes pessoais em favor do ESTAGIÁRIO(A) foi feito pela 

CONCEDENTE conforme apólice nº____________ da Seguradora __________________________, com 

validade de ___/___/_____ a ___/___/____ . 



 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Cabe à FADMINAS designar um professor que acompanhe e avalie as atividades do ESTAGIÁRIO(A), sendo 

que à CONCEDENTE compete permitir a visita do mesmo para acompanhamento in loco, sempre que necessário, 

bem como responder às solicitações do professor para avaliação do ESTAGIÁRIO(A). 

CLÁUSULA QUARTA 

É dever do ESTAGIÁRIO(A) observar e obedecer as normas internas da empresa, bem como outras eventuais 

recomendações ou requisitos ajustados, por escrito, entre as partes. 

 CLÁUSULA QUINTA 

São motivos para a rescisão automática do presente Termo de Compromisso: 

a) A conclusão ou abandono do Curso pelo ESTAGIÁRIO(A), ou o trancamento de matrícula; 

b) O descumprimento com o convencionado no presente Termo de Compromisso; 

c) Ato ou comportamento fora dos padrões éticos e morais por qualquer das partes. 
 

 
PLANO DE ESTÁGIO 

 

Qual a contribuição do estágio para a formação do estudante? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Qual a contribuição esperada do estudante para o desenvolvimento da empresa? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Enumere as atividades a serem realizadas pelo estudante 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições de dizeres do decorrente TERMO DE COMPROMISSO 

as partes assinam-nos em 03 (três) vias de igual teor. 

 

 Lavras, _____ de _________________ de _______. 

 

 
 

ESTAGIÁRIO(A)  CONCEDENTE 
(assinatura sobre carimbo) 

 

 

 Flávia Rodrigues O. Silva 
COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO 

 

 


