TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
[NOME DA EMPRESA], estabelecida [ENDEREÇO], Estado de São Paulo, [CEP], tel:
inscrita no CNPJ/MF sob o n° [Nº DO CNPJ] , doravante denominada CONCEDENTE, e
o(a) estudante [NOME DO ESTUDANTE], residente e domiciliado(a) na [ENDEREÇO DO
ESTUDANTE], a seguir denominado(a) ESTAGIÁRIO(A), aluno(a) do curso de Direito da
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, estabelecida na Rua Java n° 425,
Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, a qual, na qualidade de
Instituição de Ensino, de acordo com o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
01. O estágio será feito na [ENDEREÇO DO LOCAL DO ESTÁGIO].
02. O horário de estágio será de 2ª à 6ª feira, das [HORA INICIAL] horas às [HORA
FINAL] horas, com [TEMPO DO INTERVALO] minutos de intervalo para refeição e
descanso.
03. Nos períodos de avaliação fixados no Calendário Escolar, o(a) ESTAGIÁRIO(A) terá
sua hora de estágio reduzida para pelo menos a metade, garantida a remuneração
integral da Bolsa Educacional.
04. O(A) ESTAGIÁRIO(A) se obriga a cumprir fielmente a programação de estágio,
comunicando à CONCEDENTE, em tempo hábil, a eventual impossibilidade de fazê-lo.
São consideradas como justificativas para o não cumprimento da programação de
estágio, as obrigações escolares de linha de formação do estágio.
05. As atividades a serem desempenhadas pelo (a) ESTAGIÁRIO (A) são: [ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO (RELACIONAR AQUI OU ANEXAR PLANO DE
ESTÁGIO)]
06. A CONCEDENTE designa o (a) Senhor (a) [NOME DO ADVOGADO] que ocupa o
cargo de [NOME DO CARGO], inscrito na OAB/SP sob o nº [NÚMERO DA OAB] para ser
supervisor(a) interno do ESTAGIÁRIO(A).
07. O(A) ESTAGIÁRIO(A) se obriga a cumprir as normas internas da CONCEDENTE
principalmente as relacionadas com o estágio e se compromete a não divulgar ou
transmitir, durante ou depois do período de estágio, a quem quer que seja, qualquer
informação confidencial ou material que se relacione com os negócios da CONCEDENTE.
08. O (A) ESTAGIÁRIO (A) responderá pelas eventuais perdas e danos consequentes da
inobservância das normas internas da CONCEDENTE, inclusive das referentes a
divulgação de matéria confidencial ou das constantes no presente Termo.

09. O (A) ESTAGIÁRIO (A) receberá da CONCEDENTE, durante o período de estágio, uma
Bolsa Educacional no valor de R$ [VALOR DA BOLSA EDUCACIONAL] e auxíliotransporte no valor de [VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE (obrigatório para alunos
matriculados até o 3º ano)].
10. No prazo regular de duração do estágio, o(a) ESTAGIÁRIO(A) estará incluído na
cobertura de seguro contra acidentes pessoais proporcionada pela Apólice de Seguro nº
[NÚMERO DA APÓLICE] da seguradora [NOME DA SEGURADORA].
11. A CONCEDENTE também se obriga a outorgar recesso ao(à) ESTAGIÁRIO(A), sem
prejuízo do pagamento da Bolsa Educacional, preferencialmente durante as férias
escolares.
12. O estágio começará no dia [INÍCIO DO ESTÁGIO] e terminando em [TÉRMINO DO
ESTÁGIO] podendo ser prorrogado, ou a qualquer tempo ser dado por findo por
qualquer das partes, mediante a comunicação escrita com antecedência mínima de (5)
cinco dias, sem que por esta razão, a nenhuma das partes assista o direito de
indenização.
13. Fica expresso e claro que se o(a) ESTAGIÁRIO(A) perder, por qualquer motivo, a
condição de estudante ou se transferir de curso, o presente Termo de Compromisso e
correspondente estágio estarão automaticamente rescindidos.
14. O (A) ESTAGIÁRIO (A) se obriga a elaborar relatório circunstanciado sobre o estágio
realizado, com o visto pelo supervisor do estágio, designado pela CONCEDENTE, e
entregar na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a cada 06 (seis) meses.
15. A CONCEDENTE deverá enviar à Faculdade de Direito, a cada 6 (seis) meses,
relatório de atividades do(a) ESTAGIÁRIO(A), com vista deste(a).
16. Quando do término do estágio, a CONCEDENTE deverá entregar ao(à)
ESTAGIÁRIO(A) termo de realização do estágio na forma do artigo 9º, inciso V, da Lei
11.788/2008.
16. Nos termos do artigo 3° da Lei 11.788/2008, o (a) ESTAGIÁRIO (A) não terá, para
quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a CONCEDENTE.
[LOCAL], [DATA]
[NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA]
[CARGO DO REPRESENTANTE]

[NOME DO ESTAGIÁRIO]
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