
ANEXO IV DA PORTARIA 25/2021-DG de 04 de Março de 2021 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO OU PROOPRIETÁRIO 

 

O xxxxxxxxxxxxxxxx (NOME DA PESSOA FISICA-JURIDICA) localizado na xxxxxxxxx 

(CIDADE) xxxxxxxxx (ESTADO), CEP xxxxxxxxx, Rua xxxxxxxxx, nº. xxxxxxxxx, inscrito no 

CNPJ / CPF sob nº xxxxxxxxx, doravante denominado CONCEDENTE e o(a) estudante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, regularmente matriculado(a) no xxxx Período do curso de Graduação de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxx e do CPF nº 

xxxxxxxxx residente e domiciliado(a) na Rua xxxxxxxxx , nº. xxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx (ESTADO), doravante denominado ESTAGIÁRIO(A), tendo como interveniente, 

através do convênio nº xxxxxxxxx a Instituição de Ensino Superior CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR CAMPOS GERAIS – CESCAGE, obedecendo as disposições da Lei nº 11.788/08. 

1 – NATUREZA DO ESTÁGIO: [   ] estágio obrigatório   [   ] estágio  não  obrigatório  

2 – MODALIDADE DA SUPERVISÃO: [   ] direta   [   ] semi-direta   [   ] indireta   

 
 
 

 

O estágio será desenvolvido no período de xx/ xx/xxxx a xx/ xx/xxxx, num total de xxx horas 

semanais, compatíveis com o horário escolar e com o conhecimento e consentimento da 

chefia na empresa na qual o estudante é funcionário, podendo ser denunciado a qualquer 

tempo, unilateralmente e mediante comunicação escrita, ou ser prorrogado, mediante de 

emissão de Termo Aditivo. 

 
Esse documento só terá valor e será reconhecido após as devidas assinaturas, e em HIPÓTESE ALGUMA será reconhecido tempo retroativo. 

O Acadêmico Funcionário deve comprovar o vinculo com a empresa mediante: 

a) na condição de empregado, uma cópia do correspondente registro na Carteira Profissional de Trabalho ou, em caso de 

regimes de trabalho não regidos pela CLT, documento que comprove o exercício profissional, como Termo de Posse ou Ato de 

Nomeação e declaração da organização onde atua, em papel timbrado e dirigido ao Coordenador de Estágio, devidamente 

assinada e carimbada pelo representante legal da organização, indicando o cargo ocupado na empresa, o horário de trabalho 

e as atividades profissionais desempenhadas pelo acadêmico na empresa. 

b) na condição de empresário, uma cópia do cartão do CNPJ, uma cópia do contrato social comprovando que o acadêmico 

participa do quadro societário da organização e descrição das atividades que executa. 



DIAS DA SEMANA E HORAS EM QUE SERÁ REALIZADO O ESTÁGIO 

SEGUNDA-FEIRA Das Até Das Até 

TERÇA-FEIRA Das Ate Das Até 

QUARTA-FEIRA Das Até Das Até 

QUITA-FEIRA Das Até Das Até 

SEXTA-FEIRA Das Até Das Até 

SÁBADO Das Até Das Até 

DOMINGO Das Até Das Até 

 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
(OBSERVAÇÃO: É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO PLANO DE ESTÁGIO) 

 

1. ESTAGIÁRIO 

1.1. Telefone residencial e celular 

 

1.2.E-mail 

 

1.3. Turno: 

 

1.4. Número da apólice e seguradora (seguro de vida) 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

2.1.Telefone (ramal e fax) 

 

2.2. Ramo de atividade da empresa 

 

2.3.Nome do dirigente da área 

 

2.4. Nome do supervisor técnico: 

 

2.4.1. CPF: 



 

 

 

2.4.2. Formação profissional: 

 

2.4.3. Número do Órgão de Classe (ex.: CREA, CRV) 

 

2.4.4. Cargo ou função: 

 

2.4.5. Endereço para correspondência do supervisor técnico 

 

2.4.6. E-mail do supervisor técnico: 

 

2.4.7. Telefone do supervisor técnico (celular): 

 

 

3. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

3.1.Nome 

Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – CESCAGE 

3.2.Endereço 

Rua Tomazina, 710. Olarias. Ponta Grossa-PR. CEP: 84.025-510 

3.3.Telefone e fax: 

(42) 3219-8000 

3.4.Professor (a ) Coordenador (a) de Estágio: 

 

3.5.E-mail 

 

3.6. Telefone celular: 

 

 

Plano de atividades do estagiário 
 
        Área principal a qual versará o estágio: 

 



    Objetivos:

 

Carga horária: 

Total    obrigatória:  

Semanal:  

Diária:  

 

Cronograma de avaliações: 

 

Formas de avaliação: 

 
 

Programa de Atividades a serem desenvolvidas no período de estágio: 

 
 

Áreas do conhecimento envolvidas no estágio: 

 
Ponta Grossa, xx de xx de 20xx. 

 
 

ESTAGIÁRIO    

Assinatura 

  

CONCEDENTE    

Assinatura e carimbo 

 
SUPERVISOR DA CONCENDENTE    

Assinatura e carimbo 

 
CESCAGE / PROFESSOR ORIENTADOR    

Assinatura e carimbo 

 

- Geral: 
 

- Específicos: 


