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 Termo de Compromisso Estágio Não Obrigatório - Remunerado 
 

INSTITUIÇÃO 

Interveniente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho 

CNPJ: 10.648.539/0002-96 

Endereço: Estrada Muzambinho, km 35 - Morro Preto, CEP 37.890-000 – Muzambinho/ MG 

Representada por: Renato Aparecido de Souza - Diretor Geral 

 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: 

CPF: 

Matrícula: 

Curso: 

 

Celebram entre si este ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, 

regido pela Lei 11.788/2008, pelas normas de estágio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sul de Minas Gerais Campus Muzambinho, em conformidade com o EDITAL 98/2018, obedecidas às 

cláusulas a seguir: 

 

1. O Aditivo do Estágio terá início em __/__/__ com término previsto para __/__/__, com a carga horária 

de __ horas (20 ou 30 semanais), através de atividades práticas realizadas nas dependências deste 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Muzambinho. 

 

2. A jornada de atividades de estágio não poderá ultrapassar os limites fixados pelos incisos I e II, § 1º e §2º 

do Art. 10 da Lei 11.788/08. 

 

3. O local de atuação será no SETOR DE ATUAÇÃO, sob a orientação de ORIENTADOR e sob a 

supervisão de SUPERVISOR, visando sua complementação educacional. 

 

4. O(A) ESTAGIÁRIO(A) observará a programação, como o Regimento Interno desse Instituto, bem como o 

horário de expediente Administrativo da CONCEDENTE. 

 

5. Caberá a CONCEDENTE a fixação das normas internas em que se desenvolverão as atividades do estágio 

quanto ao seu acompanhamento, avaliação, desempenho e aproveitamento. 

 

6. O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir, integralmente, o estágio a ser desenvolvido, observando as 

normas programadas pela CONCEDENTE. Se por outras obrigações comprovadas, o(a) ESTAGIÁRIO(A) 

não puder cumprir a programação, isso deverá, em tempo hábil, ser comunicado à CONCEDENTE. 

 

§ 1º Na vigência dos contratos, de estágios não obrigatórios, é assegurado ao(à) estagiário(a) período de 

recesso proporcional ao semestre efetivamente estagiado, a ser usufruído preferencialmente nas férias 

escolares, observada a proporção de 15 dias consecutivos por semestre. 

 

§ 2º  Os períodos de recesso deverão ser usufruídos durante a vigência do TCE e aqueles de que se trata o Art. 

15 da Normativa 02 de 24 de junho de 2016. 

 

7. O(A) ESTAGIÁRIO(A) se obriga a manter a confidencialidade dos assuntos que implicam em segredos da 

CONCEDENTE e que em decorrência de seu estágio venham a ser de seu conhecimento, sujeitando-se as 

penalidades legais. 
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8. O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá apresentar até o 5º dia útil de cada mês, a folha de frequência para a 

Coordenação Geral de Recursos Humanos. Fica sob seu encargo também fornecer Relatório Mensal à 

Coordenação do Laboratório em que está realizando o seu Estágio. 

 

9. O(A) ESTAGIÁRIO(A), quando solicitado, deverá elaborar e fornecer relatórios consubstanciados do 

estágio desenvolvido. 

 

10. O(A) ESTÁGIO(A) não acarretará vinculo empregatício de qualquer natureza com a CONCEDENTE. 

 

11.  Será pago ao estagiário a bolsa auxílio no valor de R$ ______ e vale transporte no valor de R$6,00 por 

dia de estágio realizado, conforme Anexo I da Orientação Normativa nº 2 de 24 de junho de 2016 

 

12. É vedado ao(a) Estagiário (a) acumular bolsas de qualquer natureza, nem manter vínculo empregatício 

com outras instituições. O recebimento de auxílios (assistência estudantil, auxílio-alimentação, moradia e 

transporte) não impede o recebimento de bolsa a que este se refere. 

 

13. Por ocasião do desligamento do estagiário, a CONCEDENTE emitirá uma declaração constando os 

dados de realização do estágio; 

 

14. Na vigência do presente Convênio, o ESTAGIÁRIO, BOLSISTA E ALUNO regularmente matriculados 

estão assegurados pela "MAPFRE VIDA S/A" através da apólice nº. 206235 e possuem as seguintes 

coberturas: morte natural ou acidental, invalidez permanente, acidentes que venham ocorrer no âmbito do 

Campus e aos decorrentes de atividades escolares, aulas práticas e teóricas, exercícios físicos, jogos 

recreativos, competições esportivas, solenidades, excursões, visitas técnicas, atividades religiosas, trabalhos 

manuais e mecânicos, estágios curriculares e não curriculares e despesas médicas conforme Lei nº. 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. 

 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Pouso Alegre - MG, 

com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas no 

cumprimento ou execução do presente Termo e do correspondente Convênio, que não puderem ser resolvidas 

administrativamente. 

 

E, assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima previstas, as partes assinam o presente 

Termo, em quatro vias de igual teor e forma. 

 

Muzambinho – MG, ___ de ________ de 20__. 

 

 


