Logotipo da Empresa
CONTRATO DE ESTÁGIO
Pelo presente instrumento particular, ., com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av____________________., CEP ______ inscrita no CNPJ/MF sob nº._________________, designada EMPRESA
CONCEDENTE; e _______________, estudante, residente na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na
Rua, Nº , CEP , portador da carteira de identidade RG nº ________ e CPF nº. _________ aluno do curso de Engenharia ,
_______ semestre, simplesmente denominado ESTAGIÁRIO e ainda como INTERVENIENTE: Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, Instituição de Ensino Superior, com sede social na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo,
na Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, Vila das Acácias - CEP 12228-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 003.94.429/014403, têm entre si justo e contratado celebrar o presente CONTRATO DE ESTÁGIO, que se vincula ao Acordo de
Cooperação firmado em / / , entre a EMPRESA CONCEDENTE e a INTERVENIENTE, nas condições a seguir
impostas:
1. O estágio terá a duração de __________, começando em ___ /____/201 e terminando em____/_____/201 , podendo ser
prorrogado, mediante assinatura do respectivo termo de prorrogação. O estágio será realizado na Cidade de ____________.
2. O ESTAGIÁRIO deverá cumprir a carga horária de__________ horas semanais de _______- Feira a _____-Feira. O
horário de estágio será das___ às____. Não coincidentes com as atividades escolares e nos períodos de avaliação, a carga
será reduzida pelo menos à metade
3. A EMPRESA CONCEDENTE designa _________ que ocupa o cargo de Superintendente, na área de ________, para
ser a orientadora do estágio.
4. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, salvo impossibilidade da qual a EMPRESA
CONCEDENTE será previamente informada.
5. O ESTAGIÁRIO receberá mensalmente Bolsa Complementação Educacional, no valor de R$ __________, auxíliotransporte mensal de R$ ____________ e vale-refeição no valor mensal de R$________.
6. Fica COMPROMISSADO entre as partes que:

a) a supervisão do estágio será feita por; cargo Superintendente
b) a Estagiário atuará na área e desempenhará as seguintes atividades:
7. Quando, em estágio, o aluno tiver despesas extras, a EMPRESA CONCEDENTE providenciará o seu pronto
reembolso, desde que essas despesas sejam previamente autorizadas, mediante apresentação de recibo.
8. O ESTAGIÁRIO está segurado contra acidentes, pela Apólice de Seguro do ____________ nº. _________________.
9. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir as normas e os regulamentos internos da EMPRESA CONCEDENTE. Pela
inobservância dessas normas, o ESTAGIÁRIO responderá pelas perdas e danos que acarretar, bem como se dará a
rescisão automática deste Contrato de Estágio.
10. O ESTAGIÁRIO deverá informar de imediato e por escrito à EMPRESA CONCEDENTE qualquer fato que
interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de Ensino Interveniente, ficando ele responsável por
quaisquer despesas causadas pela ausência desta informação. Neste caso, este contrato estará imediatamente sem efeito.
11. O ESTAGIÁRIO terá direito a um período de recesso remunerado de 30 dias, em data a ser definida pela EMPRESA
CONCEDENTE e informada ao ESTAGIÁRIO. O recesso será concedido de forma proporcional em contratos com
duração inferior a 12 meses.
12. A EMPRESA CONCEDENTE também solicitará ao ESTAGIÁRIO o comprovante de rematrícula na instituição de
ensino, além do relatório de desempenho fornecido pela Universidade, podendo a seu critério encerrar o contrato quando o
aluno não atender as exigências mínimas de seu curso.
13. Para o cumprimento do estágio, a EMPRESA CONCEDENTE requer do ESTAGIÁRIO a matrícula como aluno
regular na Instituição de Ensino INTERVENIENTE.

14. A Instituição de Ensino Interveniente supervisionará o estágio em conformidade com seus regulamentos internos,
ficando o ESTAGIÁRIO sujeito a essa regulamentação.
15. O Contrato de Estágio poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes e a qualquer momento.
16. A concedente deverá encaminhar para a Instituição de Ensino o Relatório de Atividades do Estagiário a cada 6
(seis) meses completos de estágio, considerados a partir da sua data de início, assinado e carimbado pelo supervisor e com
assinatura obrigatória do estagiário.
17. Não se cria vínculo empregatício entre as partes, conforme o artigo 3º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes elegem o Foro Central da Comarca de São
Paulo como competente para dirimir quaisquer dúvidas e questões oriundas do presente aditamento e o assinam em 03
(três) vias, na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.
São José dos Campos, ____ de_______________________de _________.

_____________________________________________________
Empresa
Cargo:

_____________________________________________________
Aluno
_____________________________________________________
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Por: Profa Cristiane Pessoa da Cunha Lacaz
Cargo: Chefe da Divisão de Assuntos Estudantis

Testemunhas:
1. __________________________
RG:
CPF:

2. __________________________
RG:
CPF:

