
CONYÊNIO QUE ENTRI, SI CELEBRAM
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS
MI'NICÍPIOS DO ESTÂDO DO PÂAÁ E A
UNIVERSIDADE FEDERÂL DO PARÁ
GIFPA),. OBJETryANDO A CONCESSÃO
DE ESTAGIOS.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTÂS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARri, GgãO PúbIiCO, iNSCritO

no cNPJÀ4F sob o n' 05.018.916/0001-92, com sede na Tv. Magno de Araújo, no 424 - Telegrafo - Belém/pA
cEP: 661 13-055, doravante denominado CoNCEDENTE represenrado por MARIÂ INEZ KLAUTAU DE
MEI\IDONÇA GUEIROS, porradora da cédula de identidade f t7\2t32 - SSp/pA, CpF n 12j.233.,1t2_04 e a
UNMRSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, Entidade Autárquica Federal de Ensino Superior vinculada ao
Ministério da Educâçâo, criada pela Lei 34.191. de 02.07.1957, sediada à Rua Augusto corrêa 0t - cidade
Universitiiria Prof. José da Silveira Netto. Bairro do Guamá - Belém/Paná, inscrita no CNPJ/MF sob o no
34.621.748/0001-23, doravante denominada INSTITUIÇÃo DE ENSINO, representada por pelo Vice-Reiror, proÍ'.

Dr. GILMAR PEREIRA DA SILVA, Portaria n' 274/2022-UFPA, portâdor do RG n'2252813 - SSp/pA e CpF n.
146.656.202-10, Casado, residente na Rua Cametá n%3. Bairro Cidade Velha. CEp: 66.020-120, Belem-pA.
resolvem celebrar o presente Convênio, com sujeição as normas da Lei N' E.666/93 e alterações e Lei Nc I 1.788A008,
Decreto No 93.8'72/86, Portaria n". 313/2007 -N4POG, Ponaria n" 282/2011-AcU e demais Diplomas legais
pertinentes, naquilo que se possa aplicar, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cl/iUsULA PRIMEIRA - Este convênio tem por objetivo proporcionar aos alutros regularmente matriculados nos
Cursos de Graduação dâ INSTTTUIÇÃO DE ENSINo a oportunidade de realização de ESTÁGIo oBRICATóRO
E NAO OBRIGATORIO na CONCEDENTE.

CL,íII§ALA SEGIINDA - O estágio dar-se-á nas áreas de interesse dos Convenentes, em atividades que teúam
estreito relacionamento com a formação do estudante.

cL,ía§alÁ TERCEIRA - Os estudantes serão solicitados pela GoNCEDENTE à INSTITUIÇÃo DE ENSINo, e
serão submetidos à avaliação técnicâ mediante entrevista e apreciação do currículo acadêmico.

CL,|ASALA OUARTA - Sío obrigações da CONCEDENTE:
a) Colocar à disposição da INSTITUIÇÂO Of eNSrNO, por meio da sua Central de Estágios, número de

vagas disponíveis para preenchimento;
b) Selecionar preliminannente o estudante para o Estrâgio;
c) Serão selecionados pela Concedente os candidatos que melhor atenderem aos seus interesses, mediante

critérios próprios, respeitada a reserva de vagas para pessoas com dêÍiciênciâ, nos te[r.os do Decreto n.
3.298, de 20 de dezembro de 1999.

d) Fimâr com o estâgiário e a Instituiçâo de Ensino e o Agente de Integração, se for o caso, Termo de
Compromisso de que E-àta a legislação vigente;

e) Oferecer condições para que o estágio seja supervisionado por docente dâ Instituição de Ensinoi
0 Ofertar instalações que t€úaÍn condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO, atividades de

aprendizzgem social, profissional e cultural;
g) Indicar integrante de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de

coúecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar ate 05 (cinco)
estagiários simultaneamente, o qual atuará de forma integrada com o Professor orienador dâ Instituiçâo
de Ensino;

h) Por ocâsião do desligamento da concedente, entegar Termo de Realização do Estágio com indicaçâo
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliaçâo de desempeúo, cuja cópia será
remetida à Instituição pâra controle;

i) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seÍs) meses, Relarório de Atividades,
com vista obrigatória do esragiririo.
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j) Contratar SeguÍo contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, cuja apólice seja compatÍvel com
valores de mercado, devendo constaÍ no Termo de Compromisso o nome da seguradora e número da

apólice de seguro.

SIIB{IJÍUSALÃ PatttElitt -No caso da Concedente pertencer à Administraçâo Públic4 deve obrigatoriamente
observar nos seus editais de seleção as reservas de vagas a pretos, pardos, indígenas nos termos do Decreto 9.427 /2018.

A.IíASULA SEXTA - O esüigio será extinto por um dos seguintes motivos:
a) Término de compromisso;
b) Abandono, caracterizado por ausência não justificada;

c) Conclusão ou inlerrupção do curso;
d) Comportamento incompatível com os regulamentos da CONCEDENTE por parte do estagiário;
e) Quando o estagiário deixar de cumprir disposição do Termo de Compromisso;
f) Em atendimento a qüalquer dispositivo de ordem legal ou regulamentar.
g) Em caso de insuficiência de frequência ou desempenho do estudante no cuÍso
h) No interesse e por conveniência da Administração, mediante comunicaçâo escrita á Instituição de

Ensino Conveniada;

i) Com rescisão do presente convênio;

j) Â pedido do estagiáÍio.

SUg{UÍWttUl Ú/vrc,t - Na ocorrência de qualquer das hipóteses acim4 a CONCEDENTE, no que lhe

couber, comunicaÍá o fato à INSTITUIÇÀo of ENsfNo num prazo de 30 (trinta) dias.

CL4|USULÁ SÉ1IMA - O aluno se obriganí, mediante Termo de Compromisso, a observar as normas estâbelecidas

para os funcionários da CONCEDENTE, especialÍnente as que resguardÀn a quebra de sigilo e a veiculação de

informações a que teúam acesso em decoÍência do estiígio.

CüUSALA OITÁVA -. A CONCEDENTE concedeÉ bolsa ou outra forma de contraprestação que veúa a ser

acordad4 bem como, auxílio-transporte, na hipótese de Estágio Não Obrigatório.

CILíUSALA NoNA - A duração do est.iágio observaní o limite minimo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por
igual período consecutivo, nâo podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses.

SUBtUiWAUt PfrfrIEtSA- A carga horária do estágio acadêmico nâo obrigatório seni de 4 (quatro) até

6 (seis) horas/dia, de segunda à sexta-feira, excluidos os dias de sábado e domingo, respeitando-se as

especificidades de cada curso.

ãfi?

SWCU|WULI, SEAU DA - Quando se tratff de eslágio obrigatório, a responsabilidade pela confatação do seguro
poderá ser assumida pela instituição de ensino.

cLÁusuLA QUINTA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a) Encarninhar preliminarmente o estudante para o estiígio;
b) Celebrar Termo de Compromisso com o estagiário e com a parte Concedente e o Agente de Integraçâo,

se for o caso, indicando as condições de adequação do ESTAGIO,
(i) à proposta pedagógica do curso,
(iD à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e
(iii) ao hoúrio e calendário escolar;

c) Avaliar as instalações da empresa concedente do ESTÁGIO e sua adequação à formação cultual e

profi ssional do estagiário;
d) Indicar prof€ssor orientador, da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO, como responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
e) Comunicar por escúo o desligamento do aluno.

0 Elaborar plano de atividades do estagirírio, o qual será incorporado ao termo de compromisso de acordo
com a formação escolar do estudante e com o calendiírio acadêmico;

g) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estagiários;
h) Comunicar apaÍ€ concedente do esüígio, no início do peíodo letivo, as datas de Íealizâção d€ avaliagões

escolares ou acadêmicas.



SUB{L.áWULá, SE$UIÍDA - Áté 40 (quarenta) horas semanais. no caso de alunos de arsos que ahernom
teoria e prática, nos períodos em que não estão progrumadas aulas presenciais e desde que haja prelisão
deste tipo de jornada no Projeto Pedagógico do Curso PPC e da lnsrituição de Ewino.

SW$LÃWUL.* TERCEIRA - Se a Instituiçdo de Ensino adoíar yerifrcações de aprendizqgem periódicas
oufinais, a carga horária do ESTÁG|O seni reduzida pelo menos à metade durante is períodãs de'ovaliaçdo,
segundo estipulado no Termo de Comprouisso, para garantir o bom desempenho do estudante.

CL,ríU§ALA DÉCIMÁ - O Estagiário não terá vinculo empregatício de qualquer naturezá com as convenenres,
conforme determina a legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A concessão de bolsas ou qualquer ouÍa forma de auxílio financeiro por pane
da Instituição de Ensino Conveniada aos estudantes não interfere na execução do presente convênio- nem pode ser
incorporada ao Termo de Compromisso de Esífio Obrigaório, mesmo quando deconentes de potíticas intemas por
escrito à outra paÍe interessada, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CL/ÍasaLA DÉCIMA SEGUNDA - O convênio vigerá por um prazo de 05 anos, contados a paÍir da data de sua
publicação no Diário Oficial da União, podendo seÍ alterado, atraves de termos aditivos, bem como rescindido de
comum acordo enüe as partes, ou unilaleralmente, por qualquer uma delas, mediante simples comunicação escrita-
com antecedência mÍnima de 30 (trinta) dias.

§W{L.iaSUul Ú ICt - coso seja detectado, na execuçõo do ESTaGIO desenyolvido pelo discenre na
concedente, desvio de atividades acqdêmicas específicas da formação daquele, o CONVENIO entre a
lnstituiçlio de Ensino Superior e a Concedente sera CANCELÁDO.

cLÁUsULÂ DÉCIMA TERCEIRA - A rescisão do presente convênio de estágio não gera para a Concedente, para
a Instituição de Ensino Conveniada e para o estudante-estagiário â obrigação de indenização.

CL,íasALA DÉCIMA QAARTA - As adições ou variações em qualquer cláusula deste Convênio que porventura
sejam necessárias, serão formalizadas aEavés de Termos Aditivos ao presente Convênio, os quais passarão a fazer
parte integrante do mesmo.

CL,,ía9ULA DÉCIMÀ QUINTÁ - A piublicíTão do presente Convênio seú efetuada em extrato no Diário Oficial da
União, de acordo com o disPosto no Decreto N"93.872l86 e na Lei N' 8.666/93 e suas alteraçõ€s. ficando as despesas
da publicaçâo a cargo da IIFPA.

CL{USULA DÉCIMÂ SEXTA - Os casos omissos serão resolvidos, conjuntâmente, pela Concedente e pela
Instituição de Ensino conveniada.

CIÁíASULÁ DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciríria do Estado do pará, Subseção
Judiciiiria de Belém, para dirimir quaisquer contrôvérsias oriundas do presente Convênio, desde que não resolvidas
na esfera administratiya.

E por estarem de Pleno acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença dâs tesremuúas abaixo,
que também subscrevem.

Belém, Z0 de o.hbl dr! 11
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Instituição / Empresa

Vice-Reitor da UFPA.
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