TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E RELATÓRIO
1

Estagiário
Matrícula

2

Nome

Série

Turma

Empresa / Órgão concedente do Estágio
Concedente do Estágio
Supervisor do Estágio*

*
3

(Responsável, nos termos da lei 11.788/2008, pelas atividades desempenhadas pelo aluno e pela assinatura deste documento)

Vigência
Sim,*em _____/_____/_____

Estágio encerrado?
4

Avaliação de desempenho do estagiário
*

5

(obrigação do concedente após o término do estágio , conf. Lei Federal 11.788/2008). Se necessário, utilize o verso.

Relatório de atividades
Acompanhou e participou de audiências?

Sim, participou de ______ audiências.

Não.

Fez pesquisa de doutrina?

Sim, fez ______ pesquisas, aproximadamente.

Não.

Fez pesquisa de jurisprudência?

Sim, fez ______ pesquisas, aproximadamente.

Não.

Sim, redigiu ______ petições, aproximadamente.

Não.

Redigiu Petições?
Acompanhou despachos e decisões em processos?
6

Não, contrato com vigência até _____/_____/_____

Sim

Não

Termo de Realização
Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que são verdadeiras as informações acima e que este estágio foi
formalizado de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, e que o estagiário aqui identificado, de demais
qualificações no respectivo contrato, realizou estágio neste estabelecimento no período de
______/______/______ a ______/______/______

Assinatura do Supervisor do estágio
OAB/____ Nº __________________
7

Avalição do estágio (preenchimento pelo estudante)
Respostas: quanto mais próximo do 5, melhor a avaliação

1. Sobre o estágio
a. Valor de bolsa-auxílio
b. Atividades que realiza são relevantes, contribuindo para a prática do aprendizado
c. Recebe treinamento periódico
d. Recebe outros benefícios

1

2

3

4

5

2. Sobre você
a. É determinado, tem como meta atingir os resultados propostos
b. Está satisfeito com o seu estágio
c. Gosta de trabalhar em equipe
d. Possui facilidade para solucionar ou auxiliar na solução de problemas
e. Busca novos cursos e palestras para participar
f. Possui bom relacionamento com equipe e chefia

1

2

3

4

5

Assinatura do aluno
Avaliação de desempenho: obrigação do concedente após o término do estágio

.

