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interesse em realizar estágio nas unidades do ramo em que for lotado e tiver a concordância da chefia 
imediata, terá aproveitamento prioritário no Programa de Estágio, independentemente da participação 
em processo seletivo. 

§ '2° O estagiário servidor ou empregado público não faz jus à bolsa de estágio e ao 
auxílio-transporte referido no caput. 

CLÁUSULA QUARTA 

O estágio dar- e-á nas áreas de interesse da UNIDADE CONCEDENTE, respeitada a 
correlação entre as atividades de estágio e a formação escolar. 

CLÁUSULA QUINTA 

A concessão do estágio formalizar-se-á medfante Termo de Compromisso de Estágio a ser 
firmado entre a UNIDADE CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória do 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORA TMA- IFRR. 

CLÁUSULA SEXTA 

São obrigações do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE RORAIMA - TFRR em relação aos estágios de seus educandos: 

I - indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário e colar, elaborando plano de 
atividades do estagiário a ser apresentado ao supervi or do estágio; 

U - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 
pelo acompanhamento e avaliação das a6vidades do estagiário; 

UI - comunicar à unidade concedente, por escrito, qualquer ocorrência que implique o 
desligamento do estagiário; 

IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, 
do relatório de atividades; 

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 
VI - elaborar ü1strumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 
VII - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, se menor de 18 (dezoito) anos, e com a parte concedente, indicando as condições de 
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 
estudante e ao horário e calendário escolar; e 

vm - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando. 

CLÁUSULA SÉTI.l\1A 

Caberá à UNIDADE CONCEDENTE: 
l - providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários. mediante 

Apólice de Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida que forem sendo feitas as 
inclusões; 

11 - celebrar Lermo de compromisso com a in. tituição de ensino e o educando, zelando por 
seu cumprimento; 

m -ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 

IV - indicar membro ou servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 
supervisionar até 10 ( dez) estagiários simultaneamente; 

V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do está io 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 
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VI - manter à disposição da fiscalização documento que comprovem a relação de 
estágio: 

VII - envi.ar à in tüuição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório 
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VHI. - reduziJ a jornada do estagiário à pelo menos a metade, sem prejuízo da bolsa 
remuneratória, nos períodos de avaliação de aprendiz.agem, mediante apresentação de docum ento 
idôneo emitido pela instituição de ensino, com o fim de garantir o bom desempenho do estudante; 

Parágrafo único. O seguro de que trata o inciso I não abrangerá os estagiário que forem 
servidores ou empregados públicos, por se acharem devidamente protegidos contra os riscos do 
trabalho, cm legislação específica. 

CLÁUSULA OITAVA 

O presente convênio v igorará por 3 anos, contados a pa rtir da data de ua assinatura, 
podendo ser pror:rogado, por meio de termo aditivo, bem como rescindido, de comum acordo entre as 
partes ou unilateralmente, por qualquer delas, medfante simples comunicação escrita, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O encerramento antecipado deste convênio não prejudjcará os estágios já 
iniciados. 

CLÁUSULA NONA 

Os atos nece sârios à efetiva execução do presente convênio serão praticados por 
intermédio dos representantes dos convenente ou pessoas regularmente indicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Fica eleito o foro da cidade de Boa Vista-RR, para dirimir qualquer questão proveniente 
deste convênio, eventualmente não resolvida no âmbi to administrativo. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em duas vias, na presença 
das testemunhas abaixo, que também assjnam. 

Boa Vista-RR, 11 de fevereiro 

Fernando Cesar de Castro Costa 
C.P.F.: ~.264.371-72 
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