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A concessão do estágio dar-se-á mediante  a celebração de Ter
Compromisso entre CONVENENTE e o ESTUDANTE, doravante 4eno

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍCPIO
DE PARNAÍBA - PI, com sede na Rua Itaúna n 1.434 - Bairro Pindorama, inscrita

no CNPJ sob o n/ 06.554.430/0001-31, representada neste ato pelo Prefeito Municipal
FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA, brasileiro, casado e domiciliado em
Parnaíba-PI, portador do RG n 99601 SSP-PI, CPF n 010.900.463-91 doravante
denominado CONVENENTE e, do outro lado, o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ n 13.783.222/0001-70, com sede no logradouro - ROD BR - 343, no
Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, na Cidade de Parnaíba - PI, doravante denominada
IESVAP, neste ato, representado pelo Diretor Geral, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA
DE CASTRO, brasileiro, casado, contador, CPF n 797.739.071-04 e Cl n 1391.408 -
SSP/PI, residente e domiciliado no Conjunto Conviver 4, Qd.15, Lt 05, Parnaíba-PI,
resolvem firmar o presente acordo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I-O presente instrumento tem por objeto a concessão de Estágio pelo CONVENTE,
para alunos regulamente matriculados e que freqüentam cursos de Nível Superior do
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA -
IESVAP.

II-O estágio deve possibilitar  ao estudante a aquisição de experiência e o
desenvolvimento de atividades práticas relacionadas com o seu curso, proporcionando-
lhe o aperfeiçoamento nas áreas técnico-cultural, científica e de relacionamento humano
de forma a complementar seu processo de ensino-aprendizagem.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO TERMO DE COMPROMISSO

Termo de Convênio que entre si

celebram o MUNICÍPIO DE

PARNAÍBA E A INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO
PARNAÍBA LTDA - IESVAP, destinado

à concessão de estágio nos termos da Lei

n 11.788/08.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

GABINETE DO PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

GABINETE DO PREFEITO

ESTAGIÁRIO, com a interveniência da CONVENIADA, nos termos dispostos no

presente instrumento, na legislação e normas vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES

Compete ao CONVENENTE:

I. Informar à CONVENIADA as oportunidades de estágios e as quantidades de vagas

ofertadas;

II. Solicitar a indicação de Estagiário, mencionando o curso ou a área de atuação ou de

formação do conhecimento;

III.Fazer ocupar as vagas para estágio de alunos encaminhados pelas CONVENIADA,
assistindo o MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI a respectiva lotação do
ESTAGIÁRIO nos órgãos que compõem a sua estrutura administrativa;

IV.Estabelecer as condições de remuneração do estágio não obrigatório, através de
bolsa, conforme previsão da Lei n 11.788/08, em caso de estágio remunerado;

V. Oferecer, mediante solicitação, informações sobre o desempenho dos estagiários

para o coordenador de estágios da CONVENIADA;

VI. Assinar, na qualidade de CONVENENTE, o Termo de Compromisso de estágio e
indicar um supervisor de campo para acompanhamento da ações do estagiário.

Compete à CONVENIADA:

I)    Promover o cadastramento e a seleção de candidatos ao Estágio, segundo

critérios que propiciem a todos a igualdade de oportunidades;

II)    Orientar e avaliar as atividades inerentes ao estágio, desenvolvidas pelo

ESTAGIÁRIO;

III)Designar Professor Orientador entre os docentes com experiência na área de
especialização de treinamento para o período de estágio curricular

supervisionado;

IV)Informar  ao CONVENENTE os desligamentos de  estagiários,  por

quaisquer motivos, inclusive por conclusão de curso;

V)Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiári
deverá ser entregue o competente Certificado Individual de Segu

período correspondente à realização do estágio;
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GABINETE DO PREFEITO

VI) Preparar, em nível preliminar, os alunos para os estágios, alertando-os para
a oportunidade que terão não só de aprenderem os conhecimentos práticos
que lhe forem apresentados, e compreenderem esses conhecimentos no

contexto da atividade produtiva;

CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO

Será de, no mínimo, 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais a

jornada de trabalho do estagiário, em horário estabelecido pelo CONVENENTE, sem
prejuízo das atividades discentes do aluno, sendo que, durante os períodos de avaliação,
a carga horária será reduzida pelo menos à metade e nas férias, esta jornada será

definida de comum acordo entre o ESTAGIÁRIO e o CONVENENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO

A duração do estágio será de 1 (um) semestre, podendo ser prorrogado
por mais três, não excedendo a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário

portador de deficiência, conforme art. 11.788/08.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RENUMERAÇÃO DO ESTÁGIO

A unidade concedente será responsável pelo pagamento de bolsa de
complementação educacional no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devida conforme

dotação orçamentária, para os estágios não obrigatórios.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

O estágio do presente instrumento não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza entre o ESTAGIÁRIO, o CONVENENTE e a CONVENIADA, nos

termos do art. 3o da Lei n 11.788/08.

CLÁUSULA OITAVA - DAS FÉRIAS

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração iguaj ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, devidamente remunerado,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, conforme determina o art.

13 da Lei n 11.788/08.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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I)Os alunos selecionados terão de estar devidamente matriculados e com
freqüência regular a partir do 3o (terceiro) período de curso superior;

II)Para efeito de contratação o estagiário deverá apresentar no ato da sua
lotação Declaração atualizada da Instituição de Ensino e cópias  de
documentos: CPF, RG e Comprovante de Residência, bem como a cada
período de 6 (seis) meses quando do Termo Aditivo apresentar a Declaração

atualizada;

III)O CONVENENTE poderá solicitar, a qualquer momento, o desligamento
e/ou substituição de estagiários, nos casos previstos na legislação vigente,
dando ciência da ocorrência à CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

I)A qualquer tempo e por denúncia de qualquer uma das partes, poderá ocorrer
a rescisão deste Convênio, desde que haja comunicação prévia de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, ou rescindido no caso de descumprimento de
qualquer uma de suas cláusulas ou condições;

II)A extinção do presente Convênio antes do seu termo final, decorrente de
denúncia por qualquer dos partícipes, implicará a interrupção imediata dos

estagiários já iniciados.

III)A não apresentação de documentos exigidos pelo CONVENENTE para
regular a contratação do estagiário, implicará no cancelamento imediato do
Termo Compromisso e/ou Termo Aditivo, conforme CLÁUSULA NONA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data

de assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, com exceção de seu objeto, por

acordo entre os partícipes, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Caberá ao CONVENENTE providenciar a publicação do
presente Termo de Convênio no Diário Oficial do Município.,

HCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DO FORO
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TESTEMUNHAS:

JOSÉ FRANA DE CASTRO
INSTITUTO DE EDUCA^ÃO VALE DO PARNAÍBA LTDA

A

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

CONVENENTE

deParnaíba (PI), 0^_ de

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

GABINETE DO PREFEITO

As partes elegem o foro a Comarca de Parnaíba (PI), para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Convênio, com a renúncia expressa a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente
Convênio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produzam seus jurídicos e

legais efeitos.


