TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO -TCE
Modalidade do estágio: Estágio Curricular Não Obrigatório
DAS PARTES:
PARTE CONCEDENTE:
Estado de Goiás, por intermédio do (a)
CNPJ:

Fone:

Endereço:

Cidade:

UF: Goiás

E-mail:
Supervisor da Parte Concedente:

CPF:

ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO(a):
Data de Nascimento:

C.P.F:

Nome da mãe:
Nome do pai:
Matrícula:
RG:

Período/Ano:

Curso:

Endereço:
CEP:

Telefone:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
CNPJ:
Endereço:

CEP:

Cidade:
E-mail:

UF: Goiás
Fone:

Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das
disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008, do Decreto Estadual nº.9.496 de 14/08/2019 e demais normas
estabelecidas entre o Estudante-estagiário e a Concedente do Estágio, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA 1ª: O estágio terá a duração de _____ meses, com início em ____/___/_____ e término em
____/___/_____.
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto,
ultrapassar o limite de 2 (dois) anos, excetuando os estudantes-estagiários com deficiência.

CLÁUSULA 2ª: O estudante-estagiário deverá cumprir jornada de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20
horas semanais, das ______ às ______ horas, de segunda-feira a sexta-feira.
Parágrafo Único: O Termo de Compromisso de Estágio - TCE do estagiário deverá compatibilizar com

atividades do curso conforme art. 3º, inciso III da Lei Federal nº. 11.788/08.
CLÁUSULA 3ª: O estagiário fará jus ao pagamento de auxílio-financeiro a título de bolsa estágio, no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao pagamento do auxílio-transporte (complemento de bolsa estágio) no
percentual de 10% (dez por cento) do valor da Bolsa Estágio.
Parágrafo Único: A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre
outros, não caracteriza vínculo empregatício.
CLÁUSULA 4ª - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará
segurado(a) contra acidentes pessoais, oferece cobertura de despesas médicas e hospitalares decorrentes de
acidentes pessoais, no valor de R$ ____________ na forma de reembolso e seguro de vida por morte acidental
ou invalidez permanente total/parcial, no valor de _______________, ambos com cobertura durante a vigência
deste termo de compromisso.
CLÁUSULA 5ª: Cabe ao Estudante-Estagiário (a):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

juntamente com seu supervisor de estágio, elaborar e entregar o Plano de Atividades, ANEXO ÚNICO
deste termo, e relatório sobre seu estágio, na forma, no prazo e nos padrões estabelecidos;
cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis ao estágio de acordo com a Lei Federal nº.
11.788/2008 e o Decreto Estadual nº.9.496/2019;
desempenhar outras tarefas que lhe forem cometidas, compatíveis com sua condição de estagiário;
guardar sigilo sobre informações, assuntos, fatos e documentos de que tiver conhecimento em
decorrência do estágio e cumprir, no que for compatível com sua condição;
comunicar à CONCEDENTE a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventual
mudança de curso ou instituição de ensino;
cumprir, com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para a realização do estágio;

CLÁUSULA 6ª: Cabe a Parte Concedente do Estágio:
a) enviar à instituição de ensino, semestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória ao
estagiário;
b) entregar, por ocasião do desligamento do estágio, termo de realização do mesmo, com indicação
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
c) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais;
d) assegurar ao Estudante-estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano,
período de recesso remunerado de 30 (trinta dias), a ser gozado preferencialmente nas férias escolares
e dentro da vigência do Termo de Compromisso de Estágio;
e) os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos em que o Termo de
Compromisso de Estágio tiver duração inferior a 1 (um) ano;
f) reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino
adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais;
g) contratar seguro de acidentes pessoais em favor do estudante-estagiário, em valor compatível com o
mercado.
CLÁUSULA 7ª: Caberá ao órgão ou entidade solicitante:
a) celebrar e renovar termos de compromisso e quaisquer outros instrumentos jurídicos exigidos para a
admissão de estudantes-estagiários, com a instituição de ensino e o estudante, o qual deverá mencionar o
convênio a que se vincula

b) zelar pelo estrito cumprimento do Termo de Compromisso, observada a exigência do Plano de
Atividade disposto na Lei Federal nº 11.788/2008;
c) acompanhar e avaliar o estágio, de conformidade com os currículos, programas e calendários escolares;
d) requerer a apresentação do comprovante de matrícula ou outro documento que comprove seu vínculo
com a entidade de ensino, no início de cada semestre letivo;
e) verificar se o estágio oferecido é compatível com a grade curricular do curso do estudante-estagiário;
f) indicar servidor efetivo, comissionado ou empregado público, de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento do curso do estudante-estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estudantes-estagiários simultaneamente.
CLÁUSULA 8ª: O desligamento do estudante-estagiário ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) automaticamente, ao término do prazo da validade do Termo de Compromisso de Estágio;
b) Por abandono, caracterizado por ausência não-justificada de 8 (oito) dias consecutivos ou 15
(quinze) dias intercalados no período de vigência do contrato;
c) por interrupção do curso na instituição de ensino;
d) por conclusão do curso na instituição de ensino;
e) a pedido do estudante-estagiário;
f) por interesse e conveniência do Estado de Goiás;
g) por baixo rendimento nas avaliações de desempenho a que for submetido;
h) por descumprimento pelo estudante-estagiário de qualquer cláusula do Termo de Compromisso de
Estágio;
i) por conduta incompatível com a exigida pela Administração Pública;
j) na hipótese de troca e/ou transferência de instituição de ensino ou curso.
Parágrafo Único: Na hipótese de recebimento indevido da bolsa estágio, fica o estudante-estagiário
obrigado ao ressarcimento aos cofres públicos da importância recebida, em parcela única, sem prejuízo das
demais sanções previstas na legislação pertinente, conforme o caso.
CLÁUSULA 9ª: O estudante-estagiário acompanhado pelo supervisor do Estágio poderá realizar
serviços externos e ou viagens curtas, desde que não atrapalhe o calendário escolar.
CLÁUSULA 10: Os casos omissos neste Termo de Compromisso de Estágio serão resolvidos pela
aplicação da Lei Federal nº 11.788/08 e Decreto Estadual nº. 9.496/2019 e demais normativas da
Secretária de Administração- SEAD.
E por estarem assim de acordo com o referido acima, as partes assinam o presente Termo em duas vias de
igual valor e para um só efeito.
____________________GO, ____ de _______________ de 20___.

Estudante-estagiário(a)

Instituição de Ensino
_____________________
Concedente

ANEXO ÚNICO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Estágio Curricular não Obrigatório

Estudante-Estagiário:
Curso:
Período de vigência do estágio:
Carga horária diária:
Carga horária semanal:
Carga horária total:
Supervisor da instituição concedente:
ATIVIDADES DO ESTÁGIO:
Descrever as atividades a serem desenvolvidas pelo Estudante-Estagiário:

A prática, a dedicação e a disciplina adquiridas durante o período de estágio agregam valor e conhecimento a
carreira do estudante-estagiário. É crucial aproveitar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento
oferecidas durante este programa.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO
INÍCIO: ____/____/_____ (dia, mês, ano)
TÉRMINO: ____/____/_____ (dia, mês, ano)

_____________________________
Estudante-estagiário

___________________________
Supervisor (Concedente)

