TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO Nº 001/2020, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CEDRO-PE E O ESTUDANTE DE
ENGENHARIA
BRUNO
CÉSAR
QUENTAL LEITE NA FORMA ABAIXO
ADUZIDA.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio de Complementação Educacional,
sem vínculo empregatício, que entre si fazem, de um lado o Município do
Cedro/PE, CNPJ Nº 11.361.219/0001-32, representada pelo Prefeito, Sr. Antonio
Inocêncio Leite, brasileiro, viúvo, empresário, portador da Carteira de Identidade
nº 2004034067527, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº
500.903.644-49, residente e domiciliado na cidade Cedro - PE, de outro lado,
Bruno César Quental Leite, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
nº 7528100 SDS/PE e CPF nº 069363174-05, residente e domiciliado a Rua José
Jocel Paulo, 1010, Bairro Centro, CEP 56130-000, Cedro/PE, aluno regularmente
matriculado no 7º semestre, do curso de Engenharia Civil da Instituição de Ensino
Faculdade Paraíso, situada na Rua Conceição, 1228, Bairro São Miguel, Cidade de
Juazeiro do Norte/CE, CEP 63.010-220, doravante denominado Estagiário acordam
e estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, com a interveniência da Instituição de Ensino.
Cláusula 1ª. O Objeto do presente contrato, é a prestação de serviços a serem
executados pelo ora denominado Estagiário, regularmente matriculado no curso
de Engenharia Civil da Instituição de Ensino Faculdade Paraiso.
Cláusula 2ª. Tem como o objetivo este instrumento, fornecer a experiência prática,
aperfeiçoar a qualidade técnica e científica do Estagiário, complementado o ensino
e aprendizagem escolar.
DA JORNADA
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Cláusula 3ª. O horário estabelecido será das 13h00min às 17h00min, de segunda
a quinta-feira. Em caso de necessidade, o estagiário poderá ser solicitado a
complementar horas, fora do horário estabelecido, sempre em caráter temporário.
Cláusula 4ª. Nas férias, as partes adequarão os critérios, para o cumprimento do
presente instrumento.
DO COMPROMISSO
Cláusula 5ª. O Estagiário se compromete a executar todas as atividades
necessárias e requeridas pela Concedente, exceto as que forem incompatíveis com
o seu curso escolar.
Cláusula 6ª. Fica obrigado, o ESTAGIÁRIO, informar ou esclarecer, qualquer
impedimento que tenha junto a sua faculdade a qual estuda.
DA REMUNERAÇÃO
Cláusula 7ª. A Concedente não pagará ao Estagiário, pela execução de suas
atividades no formato de nenhuma bolsa-estágio.
DA RESCISÃO
Cláusula 8ª. Poderão as partes, interromper, rescindir ou renovar o presente
instrumento por prazo indeterminado, devendo contudo, ser expressamente
informado a parte interessada.
Cláusula 9ª. Poderão qualquer das partes rescindir unilateralmente o presente
instrumento, desde que comuniquem expressamente a outra parte interessada,
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.
DO PRAZO
Cláusula 10ª. O compromisso ora firmado tem início nesta data e terminará em
31/12/2020, podendo ser prorrogado por acordo de ambas as partes.
CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 11ª. O Contrato de Compromisso de Estágio entrará em vigor, a partir da
data de assinatura do presente.
Cláusula 12ª. Ao término do presente contrato, o Estagiário redigirá relatório
sobre suas atividades, sendo a mesma firmada pelo Concedente.
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DO FORO
Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as
partes elegem o foro da comarca de Serrita/PE.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Cedro/PE, 10 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE CEDRO
ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - Prefeito Municipal

ESTAGIÁRIO
BRUNO CÉSAR QUENTAL LEITE - Estagiário

TESTEMUNHAS:

1 .__________________________________
Nome:
CPF:

2. ________________________________
Nome:
CPF:
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