
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 006/2019.

DISCIPLINA  O  ESTÁGIO  REMUNERADO  NO
ÂMBITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
DIRETA E  INDIRETA DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e com amparo na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de 
Cachoeira do Piriá/PA aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

CAPÍTULO I

DO ESTÁGIO REMUNERADO

Art. 1º - Esta lei disciplina a contratação de estagiário no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Cachoeira do Piriá, destinados a
estudantes matriculados em cursos regulares de ensino médio e técnico.

Art. 2º - É facultado aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta,
no âmbito do Poder Executivo, conceder estágio ao aluno matriculado em curso regular
de  ensino  mantido  pelo  poder  público  ou  pela  iniciativa  privada  com  funcionamento
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes.

Art.  3º  - O estágio deve comportar  atividades relacionadas ao projeto pedagógico do
curso do Educando e proporcionar o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional, objetivando a contextualização curricular e o desenvolvimento para a vida
cidadã e para o trabalho.
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Parágrafo único - O estagiário somente pode exercer suas atividades em órgãos ou
entidades  do  Poder  Executivo  que  tenham  condições  de  proporcionar  experiências
práticas em sua formação.

Art. 4º - O estágio não cria vinculo empregatício de qualquer natureza entre o estudante e
o órgão ou entidade COMPROMISSÁRIO.

Art. 5º - O estágio para estudantes deverá ser realizado nas seguintes condições:

I – matrícula e frequência regular do estudante em curso técnico, de ensino médio, da
educação especial e de programas de capacitação profissional, atestados pela instituição
de ensino;

II  – celebração  do  contrato  firmado  entre  os  agentes  de  integração  e  Administração
Pública estadual, no qual restem estabelecidas as obrigações de cada entidade;

III – celebração de termo de compromisso entre o estudante, a instituição de ensino, e o
órgão ou entidade pública; 

IV – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
termo de compromisso,

V  – o  estágio  como  educativo  escolar  supervisionado,  deverá  ter  acompanhamento
efetivo orientador da instituição de ensino e supervisor da parte compromissário.

Parágrafo único - A orientação da instituição de ensino médio será feito pela diretora da
escola, bem como o supervisor da parte do compromissária será feita pela instituição a
qual o estagiário se vincula.

Art. 6º - A Administração Pública Municipal pode, a seu critério recorrer a serviços de
agentes  de  integração  públicos  ou  privados,  mediante  condições  acordadas  em
instrumentos jurídicos próprio, observadas as normas gerais de licitação. 

I - Ao agente de integração compete:

a) observar as oportunidades de estágios;

b) ajustar suas condições de realização;

c) fazer o acompanhamento administrativo;

d) é de responsabilidade do poder público a supervisão cadastral dos estudantes por
áreas de formação;

e) zelar  pela  efetiva  observância  do  projeto  pedagógico  e  programação  curricular
estabelecida para cada curso;
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f) encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais.

II - Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários
para a realização de atividades que os levem a riscos ou comprometam sua integridade
física e psicológica. 

III - É vedada a atuação dos agentes de integração para representar qualquer das partes
na  assinatura  do  termo  de  compromisso,  que  deverá  ser  firmado  entre  estudante,
instituição de ensino e órgão ou entidade COMPROMISSÁRIA do estágio.

CAPÍTULO II

DA INSTITUÇÃO DE ENSINO

Art. 7º - São obrigações das Instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
estudantes:

I  – celebrar  termo  de  compromisso  com  o  estudante  ou  com  seu  representante  ou
assinante legal, quando ele for absolutamente ou relativamente incapaz, e com órgão ou
entidade  COMPROMISSÁRIO,  indicando  as  condições  de  adequação  de  estágio  à
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do estudante e
ao horário e calendário escolar;

II – avaliar as instalações do órgão ou entidade COMPROMISSÁRIO do estágio e sua
adequação à formação cultural e profissional do estudante;

III  – indicar  professor  orientador,  da  área  a  ser  desenvolvida  no  estágio,  como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estágio;

IV – exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses,
de relatório das atividades;

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para
outro local em caso de descumprimento de suas normas;

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus
estudantes;

VII – comunicar a parte COMPROMISSÁRIO do estágio, no início do período letivo, as
datas de realização de avaliação; e 

VIII – fornecer ao agente de integração as notas da grade curricular quando necessária
para critério de seleção.
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Parágrafo único - O plano de atividades do estagiário será elaborado pelo órgão ou
entidade pública, em conjunto com o estudante e sua instituição de ensino, devendo ser
incorporado ao termo de compromisso previsto no inciso 1º, alínea c do art. 6º.

CAPÍTULO III

DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PÚBLICA 

Art. 8º - Aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal competem as seguintes
obrigações:

I – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso com as instituições de ensino e com
o educando;

II  – coordenar,  acompanhar,  orientar  e  avaliar  o  desempenho,  a  frequência  e  a
pontualidade do estagiário; 

III  – designar servidor público municipal para acompanhar,  controlar e supervisionar o
desempenho do estudante no estágio;

Art. 9º - O órgão ou entidade pública, por intermédio dos agentes de integração, deve
contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário.

Art. 10º - O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal dos órgãos
ou entidades públicas de estágio deverá atender as seguintes proporções:

I – de um a cinco servidores: um estagiário;

II – de seis a dez servidores: até dois estagiários;

III – de onze a vinte e cinco servidores: até cinco estagiários; e 

IV – acima de vinte e cinco servidores: até vinte por cento de estagiário.

§ 1º - Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de servidores
públicos existentes no estabelecimento do estágio.

§ 2º - Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV resultar em fração poderá ser
arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

§ 3º - Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de cinco por cento das
vagas oferecidas pela parte  COMPROMISSÁRIO do estágio,  desde que atendidas às
condições estabelecidas nesta lei.
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CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

Art.  11  - A jornada de atividade em estágio  será  definida  de comum acordo entre  a
instituição de ensino, órgão ou entidade pública e o aluno estagiário ou seu representante
legal, devendo constar no termo de compromisso ter compatibilidade com as atividades
escolares e não ultrapassar:

I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de estudante de ensino técnico;

II – 4 (horas) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no caso de estudante do ensino médio
regular.

Art. 12 - A duração do estágio será de 6 (seis) meses, prorrogável por três vezes.

Parágrafo único - A duração do estágio não poderá exceder mais de 2 (dois)  anos,
exceto quando se tratar de pessoas com deficiência.

Art. 13 - Ao estagiário é assegurado o período de recesso de 30 (trinta) dias, quando o
estágio tiver duração igual ou superior a 01 (um) ano.

§ 1º - Nos casos do estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, será concedido um recesso
de 7 (sete) dias.

§  2º  - Os  dias  de  recesso  serão  concedidos  preferencialmente  durante  as  férias
escolares,  observando-se o interesse e a conveniência da Administração,  que poderá
expedir instruções normativas complementares sobre a matéria.

§ 3º - O recesso a que se trata este artigo deve ser remunerado. 

Art. 14 - O estagiário receberá bolsa mensal, sendo compulsória a sua concessão.

Art. 15 - É vedado ao estagiário no exercício de suas funções:

I – retirar, sem previa autorização, qualquer documento ou objeto do seu local de trabalho;

II – pleitear interesses a órgãos ou entidades municipais, na qualidade de procurador ou
intermediário;
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III – receber comissão de qualquer espécie em razão das tarefas que desenvolve;

IV – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência, em razão do
cumprimento do estágio;

V – ocupar-se durante a jornada do estágio de atividades estranhas as suas atribuições;

VI – deixar de comparecer ao estágio sem causa justificada:

VII – utilizar materiais ou bens de administração pública para serviços particulares.

Art. 16 - Ocorrerá o desligamento do estagiário quando:

I – automaticamente ao término do estágio;

II – a qualquer tempo no interesse da administração;

III – a pedido do estagiário;

IV – em decorrência de descumprimento de qualquer obrigação assumida quando da
assinatura do termo de compromisso;

V – pela conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;

VI – por conduta incompatível com a exigida pela Administração;

VII – em decorrência de desempenho insatisfatório;

VIII – por descumprimento de qualquer das vedações contidas no artigo anterior.

Art. 17 - A sistemática de acompanhamento e avaliação do estágio será realizado pelo
órgão ou entidade pública em cooperação com a instituição de ensino.

§ 1º - O órgão ou entidade pública indicará funcionário do seu quadro de pessoal para
orientar e supervisionar os estagiários.

§ 2º - Caberá ao referido funcionário, elaborar, com periodicidade mínima de 06 (seis)
meses, relatório de atividades em duas vias, com vistas obrigatórias ao estagiário, que se
responsabilizará pelo encaminhamento à instituição de ensino e posterior entrega de uma
das vias com recibo do órgão ou entidade pública – Anexo I.

§ 3º - cabe ao órgão ou entidade pública, por ocasião do desligamento do estagiário,
entregar à instituição de ensino termo de realização do estágio com indicação resumida
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.
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Art. 18 - O chefe da unidade que receber o estagiário elaborará, ao final do prazo para o
estágio, relatório sucinto sobre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e o seu grau
de aproveitamento.

Art.  19  - Após  a  conclusão  satisfatória  do  estágio,  o  órgão  ou  entidade  pública
encaminhará a instituição de ensino o Termo de Realização do Estágio, conforme - Anexo
II.

CAPÍTULO V

DO PROCESSO SELETIVO

Art. 20 - Órgão ou entidade interessada na contratação de estagiários deverá solicitar o
edital de abertura de processo seletivo, no qual, obrigatoriamente, constará:

I – os requisitos para o exercício da função do estagiário;

II – quantidade de vagas;

III – local, horário e prazo para a realização das inscrições que deverá ser no no máximo
10 (dez) dias úteis;

IV – local, hora e data para a realização das entrevistas. 

Art. 21 - O processo de seleção de estagiário consistirá na entrevista do interessado que
ficará a cargo da Entidade Pública.

Parágrafo único - Na impossibilidade de realização da entrevista por parte da entidade
pública,  será  realizado  como critério  de  avaliação o  desempenho  escolar  obtido  pelo
candidato.

Art. 22 - A aplicação da entrevista será de caráter eliminatório e classificatório.

Art. 23 - Com base no art. 22 serão convocados os candidatos classificados dentro do
número de vagas.  

Parágrafo único - Os candidatos classificados fora do número de vagas poderão ser
admitidos,  ainda  que  ultrapassado  o  limite  de  vagas  previstos,  de  acordo  com  a
conveniência e oportunidade da Administração Pública. 
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Art. 24 - O resultado do processo seletivo será publicado no Mural de Avisos, Editais
situados  no  hall  da  entrada  da  Prefeitura  e  no  Site  Oficial
(http://www.cachoeiradopiria.pa.gov.br/).

 Art.  25  - Compete  ao dirigente  superior  do  órgão ou  entidade pública  homologar  o
processo  seletivo  realizado  e  determinar,  a  seu  critério,  obedecida  a  ordem  de
classificação, a contratação dos estagiários mediante a lavratura dos respectivos termos
de compromissos.

Art. 26 - O processo seletivo terá o prazo de validade improrrogável de 6 (seis) meses até
1 (um) ano.

Art.  27  - Fica  assegurada  à  pessoa  com deficiência  o  direito  de  se  inscreverem no
processo seletivo para contratação de estagiário, cujas as atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que é portadora.

Parágrafo único - Os candidatos com deficiência concorrerão a todas as vagas, sendo-
lhes reservado, no mínimo de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento) do total de
vagas. 

CAPÍTULO VI
DO TERMO DE COMPROMISSO

Art. 28 - A celebração do contrato de estágio se dá por meio de contrato firmado entre os
agentes de integração, as instituições de ensino e a administração municipal,  em que
ficam estabelecidas as obrigações de cada entidade.

Art. 29 - A contratação de Estagiários tem como pressuposto a celebração de termo de
compromisso entre o educando, órgão ou entidade pública do estagiário e a instituição de
ensino, com os seguintes elementos:

I  – identificação  do  Estágio,  da  instituição  de  ensino,  do  órgão  ou  entidade
COMPROMISSÁRIO e do agente de integração;

II – menção do contrato a que se vincula:

III  – cláusula  constando  que  o  compromisso  de  estágio  não  configura  vínculo
empregatício de qualquer natureza;
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IV – valor da bolsa mensal de estágio na hipótese de estágio não obrigatório;

V – prazo de duração do estágio;

VI – cláusulas contendo as obrigações mínimas do estagiário;

VII – indicação da apólice de seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário, cuja a
contratação será de responsabilidade do ente através de contrato;

VIII  – descrição  dos  recursos  orçamentários  necessários  a  realização  das  despesas
inerentes à execução do contrato;

IX – cláusulas especificando as hipóteses de rescisão do contrato;

X  – assinatura  das  partes:  unidade  COMPROMISSÁRIO,  estagiário  e  Instituição  de
ensino, bem como do agente de integração na qualidade de partícipe.

Parágrafo  único  - Os  valores  referentes  à  bolsa  mensal  serão  feitos  através  de
transferências bancária.

Art. 30 - Fica aprovado o modelo de termo de compromisso constante no Anexo III, parte
integrante e complementar desta Lei.

CAPÍTULO VII

DA BOLSA MENSAL

Art. 31 - Será concedida bolsa mensal de estágio aos estagiários, cujo valor está definido
no Anexo IV da presente Lei.

§ 1º - Para efeito de cálculo da bolsa será considerada a frequência mensal do estagiário
deduzindo-se as faltas não justificadas.

§ 2º  - Suspender-se-á o pagamento da bolsa a partir  de  desligamento do estagiário,
qualquer que seja a sua causa. 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  32 - As despesas com o pagamento de bolsas de estágio onerarão as dotações
próprias da entidade pública.
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Art.  33  - A Secretária  Municipal  de  Administração  –  SEMAD,  no  exercício  de  sua
competência,  expedirá  as  instruções  complementares  que  se  fizerem  necessárias  à
aplicação desta Lei.

Art. 38 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2019.

LEONARDO DUTRA VALE
Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá 
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ANEXO I

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Nome do Estagiário:

Curso do Estagiário:

Período de Estágio de: até:

Relatório referente a estágio no órgão ou entidade:

Supervisor do estágio: Cargo:

RESPOSTAS DA AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

QUESTÕES AVALIAÇÕES 
1.  Qual  é  o  conceito  que  você  atribui  à
atuação do estagiário 

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

2.  O  estagiário  tem  iniciativa  de  buscar
informações  necessárias  para  o
desenvolvimento das atividades do estágio?

Sim (  ) Não (  )

3.  Como  você  avalia  o  relacionamento  do
estagiário com o gestor e a esquipe 

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

4. O estagiário contribui para a melhoria do
desempenho da equipe na qual desenvolve as
atividades para o alcance dos objetivos? 

Sim (  ) Não (  )

5.  O  estagiário  demonstra  capacidade  de
organização do tempo, definição de objetivos
na execução das tarefas e busca atualização
continua?

Sim (  ) Não (  )

6. O estagiário assimila novos conhecimentos
através da vivência de práticas profissionais? 

Sim (  ) Não (  )

7. O estagiário desenvolve novas habilidades
e competências  que facilitarão  sua inserção
no mercado de trabalho? 

Sim (  ) Não (  )

8.  Você  indicaria  o  estagiário  para  a
contratação, caso existisse a possibilidade de
aproveitamento no órgão?

Sim (  ) Não (  )

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADES REALIZADAS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
2. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
3. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
4. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
5. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )



ASSINATURAS

______________________________________________

Estagiário

_______________________________________________

Supervisor do Estágio

_______________________________________________

Professor Orientador (Instituição de Ensino)

 



ANEXO II

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Estagiário(a) Avaliado(a)

Nome do Estagiário:

Curso:

Período:

Relatório referente a estágio na Entidade:

Supervisor de estágio:

Cargo de Supervisor:

RESPOSTAS DA AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO:

QUESTÕES AVALIAÇÃO
1.  Como  você  classifica  o  desempenho  do
Estagiário?

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

2. Como você classifica a conduta do Estagiário
junto a Entidade e aos outros colaboradores?

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

3. Como você classifica o interesse e dinâmica do
Estagiário  nas  atividades  realizadas  durante  o
estágio?

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

4. Como você classifica o conhecimento adquirido
pelo  estagiário  em  relação  às  atividades
desenvolvidas?

Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES:

ATIVIDADES REALIZADAS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
2. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
3. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
4. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )
5. Excelente (  ) Bom (  ) Regular (  )

ASSINATURAS

______________________________________________

Estagiário

_______________________________________________

Supervisor do Estágio

_______________________________________________

Professor Orientador (Instituição de Ensino)



ANEXO III

TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO  OBRIGATÓRIO  E  NÃO
OBRIGATÓRIO,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
CACHOEIRA  DO  PIRIÁ  A  (INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO)  E  O
ESTAGIÁRIO
_____________________________________________________.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ – ESTADO DO PARÁ, inscrito no
CNPJ/PA  sob  o  nº  01.612.360/0001-07,  com  sede  na  Avenida  Getúlio
Vargas,  534,  Centro,  CEP:  68.617-000,  nesta  cidade,  doravante
denominado COMPROMISSÁRIO, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal  LEONARDO  DUTRA  VALE,  portador  do  RG  nº___________,
inscrito no CPF sob o nº____________________, brasileiro, agente político,
residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  a  ________________________,
inscrito no CNPJ/PA sob o nº _________________________, com sede na
AV. ______________, nesta cidade,  doravante denominada INSTITUIÇÃO
DE  ENSINO,  neste  ato  representada  por  seu(a)
______________________________________________,  portador  do  RG
nº_______________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
___________________________________, residente e domiciliado nesta
cidade,  e  o  estudante ________________________________________,
portador  do  RG  nº  _________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
_______________________,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade,
doravante  denominado  ESTAGIÁRIO,  regularmente  matriculado  no
_____________________________ do curso ___________________ sob o
nº  ___________________,  resolvem  celebrar  o  presente  TERMO  DE
COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO  OBRIGATÓRIO/NÃO  OBRIGATÓRIO  E
REMUNERADO, regido pelas Leis Federais nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelo Decreto
nº 964, de 03 de maio de 2016, mediante as cláusulas  e condições a seguir
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1) Constitui objeto do presente TERMO DE COMPROMISSO, a realização
por parte do ESTAGIÁRIO, de Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório,
nas  dependência  do  COMPROMISSÁRIO,  conforme  previsão  no
projeto  pedagógico  do  curso  de  ______________________,
frequentando  pelo
(_____________estudante/acadêmico_____________).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO



2.1) Este Termo de Compromisso tem por objetivo formalizar as condições
básicas  para  a  realização  de  Estágio  Obrigatório  e  Não-Obrigatório  de
ESTAGIÁRIO  da  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  junto  ao  ENTE
COMPROMISSÁRIO, que estar de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 25
de setembro de 2008 e se de interesse curricular e pedagogicamente útil,
entendendo  o  estágio  como  uma  estratégia  de  profissionalização  que
integra o processo de ensino-aprendizagem.

2.2) O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório  e  Não-Obrigatório
entre o COMPROMISSÁRIO, o ESTAGIÁRIO e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
nos  termos  do  art.  3º,  II  da  Lei  11.788  de  2008,  tem  por  finalidade
particularizar a relação jurídica especial,  caracterizando a inexistência de
vínculo jurídico empregatício. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NATUREZA DO ESTÁGIO

3.1) O presente estágio tem natureza obrigatório, que é aquele definido
como  tal  no  projeto  do  curso,  cuja  a  carga  horária  é  requisito  para
aprovação e obtenção de CERTIFICADO e de estágio não-obrigatório, que é
aquele  desenvolvido  como  atividade  opcional,  acrescida  à  carga  horária
regular e obrigatória.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

4.1) O plano de atividades, ou seja, as atividades a serem desenvolvidas
durante  o estágio  obrigatório  e  não-obrigatório,  devem ser  consideradas
compatíveis  com a  linha de formação profissional  de  curso  e  do  ensino
médio regular com o nível curricular do ESTAGIÁRIO.

4.2)  As  atividades  do  ESTAGIÁRIO  poderão  ser  revistas  a  qualquer
momento, mediante termos aditivos.

4.3) É  vedada a exigência de realização de tarefas estranhas às elencadas
neste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO

5.1)  A  realização do estágio  terá  acompanhamento  efetivo  do  Professor
Orientador  de  Estágio  da
____________________________________________________, lotado no
Departamento_______________________________________________,  e
por  Supervisor  do  COMPROMISSÁRIO,
____________________________________________________________,



ocupante do cargo _______________________________________, lotado
no órgão ____________________________________________________.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES 

6.1) O estágio encontra-se adequado à proposta pedagógica do curso ou do
nível médio realizado pelo ESTAGIÁRIO e a etapa de sua formação, devido
as seguintes condições: (indicar disciplinas em curso ou já cursadas que
mantém relação direta ou indireta com as atividades a serem desenvolvidas
pelo estagiário).

CÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA

7.1) O estágio obrigatório e não obrigatório de que trata este Termo será
realizado  no  período  de  _________  às  ________  horas,  perfazendo  06
(seis) horas diárias, com a carga horaria semanal de 30 (trinta) horas, para
estudantes de cursos profissionalizantes; ou 04 (quatro) horas diárias e 20
(vinte) semanais, no caso de estudantes do ensino médio regular.

7.2) A jornada de atividades do ESTAGIÁRIO deverá compatibilizar-se com
o horário de suas atividades escolares.

7.3) É assegurado ao ESTAGIÁRIO que realizar estágio por período igual ou
superior  01  (um)  ano,  recesso  de  07  (sete)  dias,  a  ser  gozado
preferencialmente durante suas férias escolares.

7.4) Nos casos de estágio ter duração inferior a 01 (um) ano, os dias de
recesso previstos no item anterior, não serão concedidos. 

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  DA  INSTITUIÇÃO  DE
ENSINO

8.1) Caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

8.1.1) elaborar e encaminhar o TERMO DE COMPROMISSO, observando as
condições  estabelecidas  na  Lei  _________  de  __________  de  2019,
contendo o número da apólice do seguro contratado em favor do estagiário,
na forma do item 8.1.6;

8.1.2)  realizar  os  procedimentos  administrativos  necessários  à
operacionalização do estágio;

8.1.3) estabelecer as normas e procedimentos de seleção,  programação,
supervisão de estágio;



8.1.4) selecionar os ESTAGIÁRIOS;

8.1.5) emitir certificado e demais documentos acadêmicos; 

8.1.6) contratar seguro contra acidentes pessoais de trabalho em favor do
ESTAGIÁRIO, no valor estipulado na Cláusula Décima Segunda;

8.1.7)  fornecer  ao  COMPROMISSÁRIO,  quando  solicitado,  informações
acadêmicas de seus estudantes e acadêmicos;

8.1.8) confirmar a situação de regularidade acadêmica de seus discentes
quando solicitados pelo COMPROMISSÁRIO;

8.1.9)  avaliar  se  as  instalações  colocadas  à  disposição  pelo
COMPROMISSÁRIO  do  estágio  são  adequadas  à  formação  cultural  e
profissional do ESTAGIÁRIO;

8.1.10) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio
obrigatório,  como  responsável  pelo  acompanhamento  e  avaliação  das
atividades do ESTAGIÁRIO;

8.1.11)  exigir  do  ESTAGIÁRIO,  a  apresentação  periódica,  em prazo  não
superior a seis meses de relatório das atividades do estágio;

8.1.12)  zelar  pelo  cumprimento  no  disposto  neste  TERMO  DE
COMPROMISSO, reorientando o ESTAGIÁRIO para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;

8.1.13) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos
estágios e seus ESTAGIÁRIOS:

8.1.14) comunicar ao COMPROMISSÁRIO do estágio, no início do período
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;

8.1.15)  fornecer  com  antecedência  mínima  de  trinta  dias  do  ano  ou
semestre letivo, o calendário escolar dos cursos pertinentes aos estágios
obrigatórios em andamento, bem como as relações que houver;

8.1.16) comunicar imediatamente ao COMPROMSSÁRIO, a desistência ou
trancamento de matrícula do ESTAGIÁRIO, no curso em que se encontra
matriculado:

8.1.17)  fornecer  declaração  acerta  da  aprovação  do  aluno,  no  caso  de
prorrogação do estágio obrigatório;

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO

9.1) Caberá ao COMPROMISSÁRIO:



9.1.1) conceder campo de estágio, junto ____________________________
ao  ESTAGIÁRIO,  objetivando  experiências  práticas  que  possibilitem  a
complementação do processo de formação profissional;

9.1.2) observar as normas complementares editadas pela INSTITUIÇÃO DE
ENSINO, bem como seguir o instrumento de avaliar do ESTAGIÁRIO:

9.1.3) fixar as escalas de atividades e controle de frequência;

9.1.4)  proporcionar  ao  ESTAGIÁRIO  experiências  válidas  para  a
complementação do ensino-aprendizagem, bem como o material para a sua
execução, ressalvada a autonomia cientifica do trabalho desenvolvido;

9.1.5)  desenvolver  esforços  oferecendo  oportunidades  de  estágio,
adequadas  à  proposta  pedagógica,  à  etapa  e  modalidade  da  formação
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

9.1.6) autorizar o início do estágio obrigatório ou não-obrigatório somente
após a assinatura do TERMO DE COPROMISSO;

9.1.7)  colocar  à  disposição  instalações  que  tenham  condições  de
proporcionar  ao  ESTAGIÁRIO  atividades  de  aprendizagem  social,
profissional e cultural;

9.1.8)  indicar  funcionário  de  seu  quadro  de  pessoal,  com formação  ou
experiência  profissional  na  área  de  conhecimento  desenvolvida,  para
orientar  e  supervisionar  até  10  (dez)  estagiários  simultaneamente,
dependendo das condições estabelecidas para cada modalidade de estágio,
atendendo  as  especificações  de  cada  curso,  bem  como  a  conveniência
administrativa de cada órgão público;

9.1.9) entregar termo de realização do estágio, relatando resumidamente
as atividades desenvolvidas, os períodos e a avaliação de desempenho, por
ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO;

9.1.10) manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a
relação de estágio;

 9.1.11) encaminhar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima
de  06  (seis)  meses,  relatórios  de  atividades,  com  vista  obrigatória  ao
ETAGIÁRIO;

9.1.12)  aprovar,  excepcionalmente,  a  alteração  da  programação  da
execução  deste  TERMO  DE  COMPROMISSO,  mediante  proposta  da
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO,  fundamentada  em  razões  concretas  que  a
justifique, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência em
relação ao término de sua vigência;

9.1.13) submeter suas instalações à avaliação por parte da INSTITUIÇÃO
DE ENSINO, procedendo às adequações que forem solicitadas;

9.1.14)  aceitar  o  credenciamento  do professor  orientador  do  estágio  da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 



9.1.15) propiciar condições de orientações quanto ao desenvolvimento do
projeto,  programa  e  atividade  do  estágio,  mediante  participação  do
professor orientador credenciado;

9.1.16)  prestar,  oficialmente,  todo  tipo  de  informação  sobre  o
desenvolvimento do estágio e da atividade do ESTAGIÁRIO, quando julgado
necessário pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO;

9.1.17)  zelar  pelo  cumprimento  do  disposto  neste  TERMO  DE
COMPROMISSO; 

9.1.18)  contratar  seguro  contra  acidentes  pessoais  em  favor  do
ESTAGIÁRIO, no valor estipulado na Cláusula Décima Segunda.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO

10.1) Caberá ao ESTAGIÁRIO:

10.1.1) cumprir com empenho e interesse as atividades estabelecidas para
seu estágio;

10.1.2) apresentar ao Professor Orientador, a cada 6 (seis) meses, relatório
das atividades em conjunto com o órgão do COMPROMISSÁRIO;

10.1.3) desempenhar as atividades de acordo com o Plano de Atividades
que conta a Cláusula Décima Primeira deste Instrumento;

10.1.4) obedecer as Cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO;

10.1.5)  cumprir  as  normas  e  regulamentos  do  COMPROMISSÁRIO  e  da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem como outras recomendações emanadas da
chefia  imediata  e/ou  do  supervisor  e  ajustadas  no  presente  TERMO DE
COMPROMISSO;

10.1.6) responder por perdas e danos decorrentes da inobservância das leis
e  regulamentos  ou  das  cláusulas  constantes  deste  TERMO  DE
COMPROMISSO;

10.1.7)  respeitar,  acatar  e  preservar  as  normas  internas  do
COMPROMISSÁRIO, mantendo rígido sigilo sobre as informações de caráter
privativo nela obtida;   

10.1.8)  manter  relacionamento  interpessoal  e  profissional  de  alto  nível,
tanto internamente, quanto com clientes e público em geral, respeitando os
valores do COMPROMISSÁRIO e os princípios éticos da profissão;

10.1.9)  ressarcir  ao  COMPROMISSÁRIO  qualquer  dano  material  a  ele
causado por negligência, impudência ou imperícia.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PLANO DAS ATIVIDADES

11.1)  O  Plano  de  Atividades  do  ESTAGIÁRIO  integra  o  presente
Instrumento,  e  deverá  obrigatoriamente,  estar  relacionado  à  disciplina
concernente ao estágio;

11.2) Plano de atividades será alterado à medida em que ocorrerem as
avaliações  de  desempenho  do  ESTAGIÁRIO,  incorporando-se  as
modificações  mediante  termos  aditivos  ao  presente  TERMO  DE
COMPROMISSO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SEGURO

12.1)  Durante  a  vigência  do  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO,  o
ESTAGIÁRIO estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da
Apólice  nº  ____________________________________,  da
_____________________________,  sob  o  valor  de  R$
_________________ por responsabilidade do ENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E
DA LEGISLAÇÃO

14.1)  O estágio  obrigatório/não obrigatório  remunerado não cria  vínculo
trabalhista  de  qualquer  natureza  entre  o  ESTAGIÁRIO   e  o
COMPROMISSÁRIO  ou  a  INSTITUIÇÃO DE  ENSINO,  regendo-se  pela  Lei
Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei nº ______________.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS TERMOS ADITIVOS 

15.1)  O  presente  TERMO DE  COMPROMISSO  poderá  ser  alterado  pelas
partes mediante termos aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

16.1)  O  presente  TERMO DE  COMPROMISSO  terá  vigência  por  6  (seis)
meses a partir da data de sua assinatura.



16.2) Este TERMO DE COPROMISSO poderá ser editado por 3 (três) vezes
por igual prazo, tendo em vista que a duração total do estágio, não poderá
exceder  dois  anos,  exceto  quando  se  tratar  de  pessoas  com deficiência
física.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO 

17.1)  Constituem  motivos  para  a  existência,  ou  seja,  encerramento
automático do presente TERMO DE COMPROMISSO:

17.1.1) término da vigência estabelecida;

17.1.2) a conclusão, o abandono, a jubilação, ou a mudança de curso ou o
trancamento da matrícula do ESTAGIÁRIO;

17.1.3)  o  não  cumprimento  do  convencionado  neste  TERMO  DE
COMPROMISSO;

17.1.4) o abandono do estágio, assim considerado o não comparecimento,
sem  motivo  justificado,  por  mais  de  cinco  dias,  consecutivos  ou  não,
durante todo o período de estágio;

17.1.5) o descumprimento da legislação aplicável;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA

18.1)  Este  TERMO DE  COMPROMISSO  pode  ser  denunciado  a  qualquer
tempo,  por  qualquer  das  partes  envolvidas,  unilateralmente,  mediante
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

19.1.) Para dirimir quaisquer dúvidas, caso omisso ou quaisquer questões
oriundas  do  presente  Instrumento,  que  não  possam ser  resolvidas  pela
mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Santa Luzia do Pará –
Pará.

E, por assim estarem amplamente de acordo, as partes obrigam-se ao total
e irrenunciável  cumprimento dos termos do presente instrumento,  em 3
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos
participes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os
efeitos legais e jurídicos.



Cachoeira do Piriá-PA,     de        de 2019.

_______________________________________________

COMPROMISSÁRIO

________________________________________________

ISNTITUIÇÃO DE ENSINO

_________________________________________________

ESTAGIÁRIO

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF.:

Nome:

CPF.:

  

ANEXO IV

DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS



O valor  mensal  da bolsa  dos estagiários  da Administração Pública
Direta e Indireta do Poder Executivo do munícipio de Cachoeira do Piriá,
observará às expectativas e valor abaixo:

I  –  estagiário  de curso  de  Cursos  Técnicos  e  Maiores  de  Idade (ensino
superior):

a) Com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de um salário
mínimo vigente 

II – estagiário de curso do ensino médio regular e MENORES DE IDADE:

a) Com carga horária de até 20 (vinte) horas semanais – R$ 200,00
(duzentos reias)


