
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA

Rua Emídio Santos S/N,  Barbalho , Salvador-Ba

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, simplesmente designado por
CEFET-BA, situado à Rua Emídio Santos S/N, no bairro Barbalho, na cidade de
Salvador, Bahia, inscrita no CGC/MF..............................................................
representada pelo seu Diretor Geral, Professor Rui Pereira Santana, o
estagiário...................................................................................................................,
aluno do.................................................................................................desta instituição,
matrícula nº..................., celebram entre si o presente Termo de Compromisso de
Estágio, conforme exigência da Lei nº 6494, de 07 de dezembro de 1977 e do
Decreto nº 87 497, de 18 de agosto de 1982, nas seguintes condições:

Art.1º O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, simplesmente designado por
CEFET-BA, concederá ao ESTAGIÁRIO um estágio em suas dependências na área
__________________, como oportunidade para incentivar a participação dos alunos em
atividades que possibilitem a complementação da sua aprendizagem e proporcionar, ao aluno
estagiário, o seu crescimento pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de
competências e habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa.

Art.2º Para viabilização de cumprimento do compromisso assumido no Art. 1º:, o CEFET-BA
declara, expressamente, que o ESTAGIÁRIO está regularmente matriculado e freqüentando o
________________________________________.

Art.3º O estágio objeto do presente instrumento será concedido pelo prazo de________
(___________________) meses, com início em ____/____/____ e término em
_____/_____/_____;

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo necessidade de prorrogação do estágio, as partes celebrarão
termo à parte, o qual ficará fazendo parte integrante do presente documento.

Art. 4º O ESTAGIÁRIO ficará acobertado contra acidentes pessoais através da apólice
nº__________________________da seguradora _______________________________.

Art. 5º O ESTAGIÁRIO obriga-se a respeitar as normas de segurança do trabalho e as de
cunho administrativo e técnico do CEFET-BA, relacionadas com seu estágio com o intuito de
não quebrar a homogeneidade da rotina desta instituição.



Art. 6º O CEFET-BA colocará à disposição do ESTAGIÁRIO equipamentos, e demais
recursos que tenha disponível, necessários ao desenvolvimento das atividades do
ESTAGIÁRIO e este deverá cuidar de forma a não estragá-los e zelar pela conservação,
respondendo por perdas e danos caso, por sua culpa ou dolo, resulte em prejuízo a esta
instituição.

Art. 7º A jornada de trabalho será estabelecida sem prejuízo das atividades escolares, não
podendo ultrapassar 20 horas semanais.

Art. 8º A carga horária do ESTAGIÁRIO será de 4(quatro) horas diárias compatíveis com seu
horário acadêmico;

Art. 9º O ESTAGIÁRIO será assistido pelo seu Orientador, para o qual  elaborará, conforme
condições e prazo a ser acordado entre ambos, relatório circunstanciado das atividades
desenvolvidas.

Art. 10. Com o objetivo de prover o ESTAGIÁRIO de condições favoráveis ao estágio, o
CEFET-BA lhe concederá uma bolsa de complementação educacional no valor de meio salário
mínimo vigente, proporcional às horas efetivamente trabalhadas, cujo valor será pago mediante
recibo até o décimo dia útil de cada mês.

Art. 11. O CEFET-BA e/ou ESTAGIÁRIO, poderá rescindir o presente termo em qualquer
data independentemente de indenização por esse motivo, desde que avisem, uma a outra, com
20 (vinte) dias de antecedência.

Art. 12. Nos termos da Lei n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977, o estagiário não terá, para
qualquer efeito, vínculo empregatício com CEFET-BA, cabendo a este o pagamento da
"Bolsa", quando assim definido, somente durante a vigência do Estágio.

Art. 13. As partes elegem o foro da Justiça Federal, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para nele dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente.
E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, firma o presente Termo de
Compromisso em 02 (duas) vias de igual teor, ficando uma com o Estagiário e a outra com o
CEFET-BA.

Salvador, _____de ___________________ de 20_____.

_____________________________                  ________________________________
                        Cefet-Ba                                                                               Estagiário

_______________________________                ________________________________
                         Testemunhas                                                                     Testemunhas


