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• MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

TERMO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRJO PÚBLICO E A FACULDADE 
RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR - F ARES, 
OB,JETIV ANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE 
EN JNO SUPERIOR OU MÉDIO, OBEDECI DA AS 
DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 11.788, dr 25/9/2008 E OS 
TERMOS DA PORTARIA PGR/MPU N.º 378, DE 
09/08/2010, QUE REGULAMENTA O PROGRAMA 
DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DO MI 1STÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO. 

O Ministério Público Federal, de wn lado. por intermédio da Procuradoria da República 
no Estado de Roraima. inscrita no CNPJ sob o n.º 26.989. 715/0027-41. com sede na Rua General 
Penha Brasil, nº l 255. Bairro São Francisco. Boa Vista/RR, neste ato denominada U IDADE 
CONCEDENTE e representada pelo seu Procurador-Chefe Interino. Dr. Clayton Ricardo de Jesus 
Santos e de outro a Faculdade Roraimense de Ensino Superior. com sede na A,·. Pre!>idente Juscelino 
Kubitschek, 300. Bairro Canarinho. Boa Vista/RR. neste ato denominada F ARES. inscrita no CNP.1 
sob o nº 04.342.340/000 l-51. representada por seu Diretor G1.:ral, o Sr. José Mozart de Holanda 
Pinheiro. resolvem celebrar o presente convênio. mediante as seguintes clausulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

'Í Este convênio tem por o~jetivo estabelecer vínculo entre o tvlPF I! a F ARES. credenciada 
pelo Ministério da Educaçào e Cultur.1, visando proporcionar aos alunos regularmente matriculados. a 
oportunidade de serem incluídos no Programa de Estágio do Ministério Público da União. 
preparando-os para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho. por meio do exercício de 
atividades correlatas à sua pretendida formação profissional. em complementação ao conheciml!nto 
teórico adquirido na instituição de ensino. 

CLÁUSUl ,A SEGUNDA 

O estágio obedecerá as disposições da Lei nº 1 1. 788. de 25 9/2008 e o regulamento 
aprovado pela Portaria PGR/MPU n.0 378/2010. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A participação no programa de ~ tágio não gerará , ·ínculo empregatício Je qualquer 
natur~z.a com o Ministério Público da União. 

§ I' O seividor integrante das carreiras do ~ linistério Pú» União. que dcc~ 
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interesse em realizar estágio nas unidades do ramo em que for lotado e tiver a concordância da chefia 
imedia.ta. terá aproveitamento prioritário no Programa de Estágio, independentemente da participação 
em processo seletivo. 

§ 2º O estagiário servidor ou empregado público não faz jus à bolsa ele estágio e ao 
auxilio-transporte referidos no caput. 

CLÁUSULAQUART 
1 

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da UNIDADE CONCEDENTE, re peitada a 
correlação entre as atividades de estágio e a fonnação escolar. 

CLÁUSULA QUINTA 

A concessão do estágio fom1aJizar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio a 
ser firmado entre a UNIDADE CONCED TE e o ESTAGIÁRJO. com a interveniência obrigatória 
da FARES. 

CLÁUSULA SEXTA 

São obri3ações da FARES em relação aos estágios de seus educandos: 
I - indicar as condições d adequação do estágio à proposta pedagógica do curso. à etapa e 

modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar elaborando plano de 
atividades do estagiário a ser apresentado ao supervisor do estágio: 

IJ - indicar professor orientador, da área a ser de envolvida no está1:,tio, como re pon á el 
pel,o acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

llJ - comunicar à unidade concedente, por e ·crito, qualquer ocorrência que implique o 
desligamento do estagi.ário; 

íV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 ( sei ) me ··es. 
do relatório de atividades· 

V - zelar pelo cumprimento do tenno de compromisso; 
VI - elaborar instrumento de a aliação dos estágios de seus educandos. 
VU - celebrar termo de compromi' o com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, se menor de 18 (dezoito) ano . e com a parte concedente, indicando ru condiç~es d · 
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formaçã escolar do 
estudante e ao horário e calendário es olar; e 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 

Caberá à UNIDADE CONCEDENTE: 
I - providenciar segw·o contra acidentes pessoai. em favor dos estagiário: . mediante 

pólice de Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida que forem ~endo f itas as 
inclusões; 

II - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando. zelando por 
seu cumprimento; 

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

TV - indicar membro ou servidor de seu quadro de pe -soal, com formação ou xperiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário. para orientar e 
upervisionar até 1 O (dez) estagiários simultane<1mcnte; tá~ 

V - por ocasião do desligamento do estagiário entregar,4)e realizaçao do e. ~ 
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e m iodicaçã re umida das ti idade 
VJ - manter à di posi ã 

estági ; 

II - en iar à ÍI ·tituiçào de en. ino, com periodi idade mínima d 6 (.ei ·) me ·e·. relat kio 
d ati idade , com vi ta obrigatória ao e ·tagiário; 

VJll - reduzir a j rnada do e tagiário à pelo meno a m tade. sem pr juiz da bolsa 
remun ratória. no ríod de a aliação d apr ndizag m, m diante apresentação de docum nto 
idôn o emitid pela in tituiçã de en ·ino, e m fim d garantir o bom de mpenh< do ~ cudante: 

Parágrafo único. seguro de que trata o inci o I não abrangerá os estagiários qu~ forem 
· rvid r ou empregados públic . por ~ ach~ m d YidamenLe prol gido ntra ri o: do 
Lrabalh . m legislaçã e pecifica. 

L ·u LAOIT V 

O present con ênio vigorará r O (trê ) anos. e ntad · a partir da data d ua 
a. sinatura. pod ndo r prorr gado. por m i d t rmo ditivo. b m e mo re ·cindido, de omum 
acordo entre as parte ou unilateralmente. por qualquer del· . mediante ·imple' e lmunicação e crita 
com ant ced ~n ia mínim d 30 (trint ) di . 

Parágrafo único. cncerrament antecipado deste convênio nõo prejudicará s estági .s já 
iniciad 

LÁ ULA ONA 

atos 11 cessários à efetiva 
repre ntant do e nv n nt 

LÁ L DÉCIMA 

ecuçã d presente con ênio serão prati ados r r 
ou pe soas regularmente indi adas. 

ica eleit for da cidad d B a Vi ta/RR, para dirimir qualquer 1ue tão provenic.:nte 
ueste e n ênio. e entualm ntc não re I ida n âmbito admini. traliv . 

, p r slarem d pleno a rdo. a inam o pre · nte in b·ument em duas via ·. na pre.· ·nça 
d te t mwih abaix . que t mbém inam . 

Representante da ni ade Concedente 
(carimbo/ass 1atura) 

Te temunha 
(carimbo/a in tura) 

Testemunha 
( arimbo/a sinatm 




