


11:30 as 17‥30’Tdr9a-feira das仕30 as 17:30’Quarfa-feira des印:30 as 17:30,Quinta"feira das

門:30 as 17‥30,Sexta-fei申a d急s印‥30 as 17:30, na fo「ma do art. 10 da Le=l.788 / 2008" Nos periodos

de avalia9aO aCademica a 「eferida 」Omada sera reduzida pela metade.

C) O pagamento ao estudante・ COmPulsoriamente de bo!sa-auX帥o ou outra forma de contrapresta9aO

que venha a ser acordada; que Sera nO Valo「 de R$ 900’00, POdendo variar de acordo com a frequ合ncia

do estagiario no M合s de refer台ncia do pagamento・ Cu」O PagamentO Sera feito diretamente da empresa

ao estagiario;

d) Assegura「 ao estudante, SegurO de Acidentes Pessoajs. Na vigencia do estagio, O eStudante estara

Segu「ado (a) em ap6iice de nO O982.01.001238 da AP - Centauro Vida e P「evid合ncia S/A sob a

responsab帥dade do Agente de lnteg「a9aO - Instituto PROE;

e) Sera concedido ao estagiario, Peia Parte Concedente, O auX帥o - tranSPO巾e mensal de

aproximadamente R$ 120,00’O quai nao pode「a se「 descontado do va-or da boIsa aux帥o, POdendo

Variar o totaI do auxIlio - t「anSPOrfe de acordo com a frequ合ncia ao estagio;

O estagiario 「ecebe「a como beneffoio‥ Aux帥o Transpo巾

f) E assegurado ao estagia「io’SemPre que O eStagio tenha dura9aO igua- ou supe「io「 a l (um) ano,

Perfodo de 「ecesso de 30 (trinta) dias, a Se「 gOZado p「efe「enciaimente durante suas f6rias escoiares.

Os dias de 「ecesso serao concedidos de manei「a p「oporcional, nOS CaSOS de o estagio ter dura9aO

inferiora l (Um)ano, naforma doart. 13 da Lei nO =.788/2008.

CLÅusuLA 40:O P-ano de Estagio’Vincula-Se aO PreSente Tdrmo de Compromisso de Estagio

Curricular NAO obrigat6rio’POdendo o mesmo ser modjficado dentro dos parametros legais, POr

a) As principais atividades exercidas no estagio serao‥　Auxi-iar na e且abo「a9aO Cie

COntratOS’Recebimento e envio de cor「espon鵬ncias,Acompanhar o desenvoIvimento de

PrOCeSSOS,Acompanhamento de licita96es e conせratos administrativos ,Aux掴ar com a juntada 。e

documentos’Au軸ar na e容aboraeゑo de oficio,Recebimento e encam軸amento de

COrreSPOndencia ,Aux掴ar na execu9aO Cla Iegis音a9aO administrativa n⑱ Setor de compras

両軸cas ,Auxiさiar em estudos e pesquisas sobre o direito.

b) Tanto a Parte Concedente como a Institui9aO de Ensino indicaram um Supervisor do Estagio e um

O「ientador do Estagio, reSPeCtivamente, de acordo com a qualifica9aO das partes, aCima disposta.

CLÅusuLA 5O: Sao obriga?6es da Parte Concedente de acordo com o art. 9 da Lei nO 。,788/2008, e

a廿o「nece「 subsidios atnstitui9aO de Ensino que possib冊em o acompanhamento e a avalia9aO d

eS蘭0, POdendo rea自zar vjsitas de supervisao" Devendo manter a disposi9aO documentos que

COmPrOVem a relaeao de estagio;

b) Preencher o Re!at6rio de Supervisao e Avalia9aO de Estagio, nOS meSeS de Abrii e Outubro, bem

COmO O reiat6rio a ser p「eenchido po「 ocasifo de rescisao ou encerramento do estagio;

C) Por ocasiao do desligamento do estagi訓o’entregar aSSinado o termo de rea-iza9aO do estagio;

d) A parte Concedente permitira quando fo「 o caso que o estagi釦o assista a duas palestras sob「e o

estagio` a educat~Va e de recicIagem. Em v血de das refe「ldas paIestras, naO POdera haver nenhum

desconto e compensa9aO de hora「io.

e) Efetuar o pagamento ao estudante, COmPuIsoriamente de boIsa - auX帥o 。u Outra forma de

COnt「aP「eSta9aO que Venha a ser aco「dada; que Sera nO Va-or de R$ 900,00, POdendo variar de acordo

COm a rfequ台ncia do estagiario =O M台s de refer合ncia do pagamento, Cujo pagamento sera feito

diretamente da emp「esa ao estagia「io;

CLÅusuLA 6O‥Sao obriga96es da lnstitui9aO de Ensino:

a)而orma「, quando soiicitadas o desIigamento, aO Agente de冊egra9aO de Estagio, do estudante com

a Institui?aO de Ensino; e bem como informar a situa9aO de frequ合nc-a do estudante, SemPre que eSte

uItrapassar a cota de 25% de faltas;

b) Acompanhar, COOrdenar e avalia「 o estagio, COmunicando a parte concedente do estagio, nO面cio do

pe「todo ietivo’aS datas 。e reaiiza9aO de ava-ia96es escolares ou acad台micas;

∴・二.・互く へも遼轟、.史_し嘘ふ㊦



CLÅusuLA 7O:Sao obriga96es do (a) estagiarie (a).

a) Mante「-Se dentro das normas inte「nas da Parfe Concedente・ gua「dando o sigiio de info「mae6es;

b) Entrega「 a lnstjtuiQaO de Ensino十elat6rios sobre o estagio para anailSe, na forma, PraZO e Padr6es

estabeIecidos・ Cumpr看「 COm emPenho a programa9あcle eStagio;

c) Avisa「 imediatamente o AGENTE DE IN-iEGRAGÅo caso oco「「a trancamento de matr(Cula,

desist台ncia do curso, Ou t「anSfe「合ncia para outra正s蛤uiGaO de ensino"

d) O estagiario fica obrigado a comunica「 de forma imediata e formaImente, O instituto PROE em caso

de desv而uamento das ciatsuias p「evistas neste TERMO DE COMPROMISSO DE ES丁AG10

CURRICULAR NÅo oBRIGA丁OR10 (丁CE), tais como, atividades, Ca「ga horaria, dentre outros, SOb

pena de coniv台ncia com o desvi「tuamento po「 parte do estagiario言Sentando o lnstituto PROE, de

responsab帥dades futu「as.

e) O estagi:高o quando for o caso pa砧cipa「台obr-gatO「iamente de duas palestras sobre estagio, de

Ca「ater educativo e de reciclagem 「espectivame両e.

f) Preenche「 onIine via sistema PROE, O relat6riO de auto avaiiae5o de estagio no meses de Abril e

Outubro de cada ano, bem como no encerramento e/ou rescisao do estagio.

CLÅusuLA 8O:O presente instrumento podera se「 denunciado e/Ou reSCindido a quaIquer tempo,
independentemente de justa causa, mediante c○municaeao escrita, Peia instituj9aO de Ensino, PeIa

¥〉unidade Concedente, Pelo(a) Estagia「io (a) ou pelo lnstituto PROE, Sendo indevido quaiquer tipo de

indeniza9aO entre aS ParteS.

Pa「agrafo [届coこO nao cumprimento de qualquer ci急usuIa do p「esente Aco「do de Cooperac;aO, Termo

de Compromisso de Estagio cu「「icula「 nao obrigat6rio e Plano de Estagio, COnStitui motivo de imediata

CLAusuLA 9O:As parfes acima qua=ficadas de c○mum acordo eIegem o foro da comarca de Maringa

PR, renunCjando a qualquer out「o, Para dirimi「 qualquer questao oriunda do p「esente instrumento E por

estarem de intei「o e comum acordo com as condic6es contidas neste instrumento de Acordo c!e

Cooperaeゑo, Tbrmo de Compromisso de Estagio cu「「icuIar NÅo obrigat6rio e Piano de Est袖o,

assinam as parfes o p「esente instrumento, em 5 (Cinco) vias de iguaI teore forma.

Sexta-Feira, 16 de Outubro de 2020

(Assinatura s。b Car(mbo)

PROE

Consorcio Pub=co l ermunjcipal De Desenvolvime両o

Sustentavel Do Trlangulo M周eiro E AはO Parana厄a

(Nome詳×t罰糞g 5キ

CPF　0l0.モ乙9・塵○{

Aiexa=d「e Correia do EspIrito Santo

(Somente se a lnstltuieao So。cita「)

Ma「Ia CIara L.C Cast「o

PROE - JBERLANDIA

鵜」軸①ふ噛
EstaglO - Agente de lnteg「acao de Est約jo

(Assinatura sub Carlmbo)



APONTAMEN丁OS GERAIS SOBRE O ESTAG10

SOBRE A LEi DE ESTÅGIO E O CONTRATO COM A EMPRESA

l) O PROE Estagio busca orientar seus clientes esclarecendo todos os direitos e deveres dos atores que comp6em o cont「ato

de estagio e tamb6m disponib梢za a Le=「.788/20O8, a Lei (読Est重さC nO ende「e?O: http://p「oeestagios.com.b「/Lei;

2) Esta diSPOniveI no pe刑de acesso exciusIVO de sua e中吉S台、 :' COntratO aSSinado com o lnstituto PROE. Este documento

reguiamenta nossa reia9aO COmerCial, descreve os dl「eitOS e deveres das partes e a sua vigenCla;

SOBRE OTERMO DE COMPROMISSO DE ESTÅGIO-丁CE 28500:

3) A 「eia9aO de estagio nao ge「a vinculo emp「egaticIO, Ciesde que se」am Observados todos os 「equlSitos legalS descrltOS nO

巾)rmO Cle Compromisso de Estagio - TCE

4) O Termo de Comp「omisso de Estagio - TCE e o documento que reguiamenta a rela9aO de estagiO ent「e SUa emPreSa e O

estagiario c○ntratado e 6 responsab帖dade de sua empresa informar ao IPRO亡para a emissao do termo aditivo, quaisquer

aIte「a96es de atiVIdade, Ca「ga horaria, VaIor de boIsa auxiiiO,

5) Rescis6es de Termos de CompromlSSO de Estagio - TCE a両eS da data p「evisto como encerramento, deve「ao se「
)comunicadas imediatamente a Un-dade LOCAL, PO-S, enquantO Vigente O TCE, havera cobranca da co両bul。aO menSal pela

administrac負o contratuai;

6) O est三唱io apenas e v訓do, enquantO O eStagi鉦o estiver matriculado e frequentando as auias de seu curso;

7) Apenas 6 considerado v訓do, O eStagio que permite ao estudante executar atiVidades que sao compativeis com a grade

CurricuIar de seu curso言StO e, aS atiVldades devem ser diretamente reiacIOnadas com as materias do cu「so do estudante,

8) O prazo maxlmO de estagiO de um estudante na mesma empresa nao pode sersuperiora 2 anos;

9) Nos periodos de ava=a9aO aCad合mica, O eStagiario tem di「eito a redu9aO de sua ca「ga hora「ia peIa metade. Este e um

benef「cio ga「antido a eie pela Lei ='788/20O8, a Lei do EstagiO;

1O) E importante que nao tenha ocorrldo =enhum tiPO de vincu-o empregat子Cio, ate a PreSente data, entre a Sua emPreSa e O

estudante que esta iniClando as atividades de estagio em sua emp「esa;

SOBRE OS R軋ATORiOS DE AVAしIA?Åo DO ESTÅGIO

。) Os relat6「jos sao os documentos que valldam as atividades de estaglO. Po庇nto, O PreenChlmentO destes docIJmemOS 6

刷spensavel para que o estagio se」a Va一一dado. Estes devem ser preenchldos pelo superviso「 do estagiarjo em sua empresa e

tambc5m pelo estag面o同retamente no sistema PROE nos meses de Ab「il e Outub「o.

仕1) A emp「esa devera acessar o nosso siStema em http./′proeestaglO.COm.br/ e com seu logIn e Senha prdpr10S PrOCeder o

。.2) O estag軸devera acessa「 o nosso s-Stema em ht軌roeestaglO COm b'-/ e com o Iog-n e Senha c'o p「oprlO eStagiE;r町ele

12) E -ndiSPenSavel que o estag-ar-O PreenCha o relat6rlO de auto ava白a。aO do estagio’POrtanto, SO白cltamOS a Sua SO廟edade

nOS eSfor90S neCeSSar'OS Pa「a COnC-usao deste procedlmentO, nOS meSeS de Abrll e Outubro ou quando o TCE fo「 resclndido O

「eIatfro preenchido e uma seguranea tamb6m para sua empresa, POiS COm eSte documento na a vallda如do estag-O e a

CerteZa de que nao caracterlZOu-Se qua-quer vlnculo emp「egat[cio;

SOBRE OS ACESSOS AO SISTEMA PRO巨ESTÅGiOS‥

13) O acesso ao sistema PROE deve se「 feltO Pe-o ende「eco. http"/′proeestaglO COm.br

O Iog-n 6 0 e-ma冊ormado em seu cadastro e a senha 6 0 ndmero do CNPJ de sua empresa’Sem qualquer po=tuaeaO, aPenaS

OSnllmerOS.

Ma「la Cla「a L.C Castro
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輔fones (44) 3028-1177 / 3024-2177 - PrOeeStag(OS COm.br- E-ma申rldlCO IP「Oe@gmal com
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