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PORTARIA N.º 213/2012/GS/SEDUC/MT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais
e considerando a necessidade de oportunizar aos alunos da Rede Pública de Ensino,
regularmente matriculados no Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, a realização de
estágio profissional não obrigatório,
RESOLVE:

Art. 1º - Delegar competência ao Assessor Pedagógico desta Secretaria nos municípios, com
fundamento no art. 11 da Lei 7692/2002, para firmar Convênio de Concessão de Estágio nãoobrigatório com entes públicos ou privados aos alunos do Ensino Médio Integrado a Educação
Profissional.
Art. 2º - O Termo de Convênio deverá observar o Anexo I desta Portaria, com adequações e
complementos indispensáveis à qualificação das partes e indicação do eixo tecnológico do ensino.
Art.3º - O Termo de Compromisso deverá ser assinado pela unidade Concedente do estágio, a
Instituição de Ensino, a Assessoria Pedagógica e o Estudante, segundo o anexo II desta Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Cuiabá, 18 de junho de 2012.

ANEXO I
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO

Que entre si celebram as partes a seguir identificadas, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.788/2008 para fins de regulamentar as condições para
o processo educativo de atividades de estágio.
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MT sob o n.º 03.507.415/0008-10, representada pelo(a) Sr.(a) (xxx),
portador do Registro Geral n.º (xxx) e inscrito no CPF sob o n.º (xxx), neste ato representado, por delegação vinculada a Portaria n.º (xxx), publicada no Diário Oficial do Estado
de (xxx) pela ASSESSORIA PEDAGÓGICA no município de (xxx), com sede administrativa nessa cidade de (xxx) sito à (xxx), n.º (xxx), Bairro(xxx) através do Assessor(a)
Pedagógico(a), Sr(a). (xxx), brasileiro(a), professor(a), portador(a) do RG n.º (xxx), inscrito(a) no CPF n.º (xxx), residente e domiciliado(a) a (xxx), doravante denominado de
Assessoria Pedagógica e de outro a (xxx) (Nome empresarial ou do órgão público), com sede na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx),
inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), Tel: ( ) _______- _______ , email institucional: _______________, devidamente representada neste ato por (xxx) (Nome
do Representante legal da empresa), (Nacionalidade), (Cargo ou função que exerce na empresa), (Estado Civil), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e
domiciliado na Rua (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), doravante denominada CONCEDENTE têm entre si justo e acertado firmarem o presente
Convênio com fundamento na Lei 9.394/96-LDBEN, Lei 8.666/93, Lei 11.788/08, Resolução n. 176/04-CEE/MT e Resolução n. 04/11-CEE/MT mediante as seguintes cláusulas e
condições:
Cláusula 1ª - A unidade CONCEDENTE poderá oferecer oportunidades de estágio, cujas atividades serão desenvolvidas em seu ambiente de trabalho, a estudantes
matriculados e com freqüência regular em cursos do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, atestados pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO com observância ao eixo
tecnológico do curso.
Cláusula 2ª - As atividades desenvolvidas pelo educando no estágio serão efetivamente as descritas no Termo de Compromisso, que devem ser compatíveis com o Projeto
Pedagógico do curso, de forma a propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, sob a supervisão da parte Concedente e da Instituição de Ensino, em horários e
dias compatíveis com o calendário escolar.
Cláusula 3ª - Compete à unidade CONCEDENTE:
a.

Celebrar Termo de Compromisso com o estudante e a Instituição de Ensino;

b.

Disponibilizar instalações adequadas para proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

c.

Estabelecer medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação, iluminação, materiais descartáveis e outros que se fizerem
necessários à segurança e à saúde do educando, fornecendo recursos de proteção individual, de acordo com a natureza de suas atividades;

d.

Indicar profissional de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar
até 10 (dez) estagiários simultaneamente, respeitando o número máximo estabelecido no art.17 da Lei nº 11.788/08;

e.

Permitir o acesso de professor orientador indicado pela Instituição de Ensino a fim de acompanhar periodicamente o desenvolvimento das atividades de estágio e
avaliar suas instalações;

f.

Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;

g.

Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar a Instituição de Ensino Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos
períodos e da avaliação de desempenho.

Cláusula 4ª – Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a.

Celebrar termo de compromisso com seu aluno ou com quem o represente legalmente e com a parte Concedente, nos termos da legislação vigente e conforme o
interesse das partes;

b.

Indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar;

c.

Avaliar as instalações da parte Concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do estudante;

d.

Indicar um professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades;

e.

Exigir de seu aluno a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, relatório das atividades;

f.

Comunicar à parte Concedente do estágio as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

Cláusula 5ª – O plano de atividades do estagiário, elaborado em comum acordo entre o estudante, a Concedente e a Instituição de Ensino, deverá ser incorporado ao termo
de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

Cláusula 6ª – Quanto ao estágio, estabelecem as partes que:
a.

Nenhum valor poderá ser cobrado dos estudantes para a obtenção e a realização do estágio;

b.

A jornada de atividade em estágio será definida no termo de compromisso, devendo ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 6 (seis) horas diárias e
30 (trinta) horas semanais.

c.

A duração não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

d.

O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte,
na hipótese de estágio não obrigatório.

e.

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares, sendo que este recesso deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação e serão concedidos
de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.

Parágrafo único – A unidade Concedente deverá contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, cuja apólice seja compatível com valores de mercado.
Cláusula 7ª - A vigência do presente convênio inicia-se na data da sua assinatura, encerrando-se em ___/ ___/ ___, ressalvada a possibilidade de ser rescindido unilateralmente
a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para regularizar eventuais pendências.
Parágrafo único – O prazo de vigência deste acordo poderá ser prorrogado através de Termos Aditivos.
Cláusula 8ª - Nenhum ônus ou responsabilidade poderá ser exigido das partes se não estiver previsto neste Acordo de Cooperação ou não for devido por força de Lei.
Cláusula 9ª – O objeto deste acordo não criará, em hipótese alguma, qualquer vínculo jurídico ou responsabilidade subsidiária ou solidária entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e
a unidade CONCEDENTE, que assumirá exclusivamente todos os riscos inerentes de sua atividade profissional.
Cláusula 10 - Para dirimir qualquer questão que se originar deste instrumento jurídico e que não possa ser resolvida amigavelmente, as partes elegem o foro de ______.
E assim, por estarem de acordo com as condições estabelecidas, firmam o presente Convênio para a realização de estágio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo.

_______ de ______________ de 20__.

ESCOLA ESTADUAL ____________________________________________

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
_____________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
CONCEDENTE___________________________________________________

Testemunha:______________________________________________________
Nome:
RG:
CPF

Testemunha:__________________________________________________________
Nome:
RG:
CPF
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento, as partes nomeadas, de um lado,
(empresa/ órgão público)
com sede na (endereço ) na cidade de __________ Estado de Mato Grosso,
neste ato representada(o) pelos abaixo assinados, doravante denominada(o) CONCEDENTE, e, de outro lado, o(a) estudante _____________ RG Nº ___________, CPF Nº
______________, residente à ___________ CEP:_________ Bairro:________ na cidade de _____________ Estado de Mato Grosso, doravante denominado ESTAGIÁRIO(A),
aluno(a) regularmente matriculado(a) no ensino Médio Integrado a Educação Profissional, Eixo Tecnológico:________, curso: _______ da EE ___________, localizada na
cidade de __________, Estado de Mato Grosso, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: este Termo de Compromisso de Estágio está fundamentado na Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica compromissado entre as partes que:
a.

as atividades de estágio a serem cumpridas pelo (a) estagiário (a) serão desenvolvidas das _____ às _____ e das _____ às _____, de 2ª a 6ª feira, totalizando ________
horas por semana.

b.

a jornada de atividade de estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar do (a) estagiário (a) e com o horário do (a) concedente.

c.

fica assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares.

d.

este Termo de Compromisso de Estágio terá vigência de ___/___/___a ____/____/____ podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicado
escrito com antecedência mínima de 5(cinco) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao (à) concedente:
a.

garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se refere ao horário escolar;

b.

proporcionar ao (a) estagiário (a) atividade de aprendizagem social, profissional e cultural compatíveis com sua formação profissional;

c.

proporcionar ao (a) estagiário (a) condições de treinamento prático e de relacionamento humano;

d.

proporcionar à instituição de ensino, condições que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio;

e.

avaliar o estudante-estagiário, referente às atividades executadas no decorrer do estágio.

CLÁUSULA QUARTA: no desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao estagiário (a):
a.

cumprir com todo o empenho e interesse a programação estabelecida para seu estágio;

b.

observar as diretrizes e/ou normas internas do (a) concedente e os dispositivos legais aplicáveis ao estágio;

c.

comunicar à instituição de ensino qualquer fato relevante sobre seu estágio;

d.

elaborar e entregar ao concedente, para posterior análise da instituição de ensino, relatório sobre o estágio, na forma estabelecida por esta última.

CLÁUSULA QUINTA: durante a vigência do estágio serão concedidos mensalmente ao estagiário bolsa e auxílio transporte no valor de R$ ________ (______________).
CLÁUSULA SEXTA: na vigência regular do presente Termo de Compromisso, o (a) estagiário (a) estará incluído (a) na cobertura de seguro contra acidentes pessoais
proporcionada pela apólice nº.: __________ da Companhia _________________________.
CLÁUSULA SÉTIMA: constituem-se motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio:
a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula;
b) o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA OITAVA: o presente estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o (a) estagiário (a) e o (a) concedente, no s termos do que dispõe o §
1º do Art. 12 da Lei Nº 11.788 / 2008.
CLÁUSULA NONA: De comum acordo, as partes elegem o Foro de ______, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para que sejam dirimidas
quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com os termos ora ajustados, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vi as de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das testemunhas também ao final assinadas.
_________________, _____ de ______________________ de __________.

Pelo CONCEDENTE:
____________________________
(CARIMBO e ASSINATURA)

Pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
__________________________________
(Direção/ carimbo e assinatura)

ESTAGIÁRIO(A)
___________________________
ASSINATURA

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
____________________________

ANEXO III
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO

O programa de atividades é essencial para aprovação e assinatura do Estágio:
Empresa:
Setor/Departamento:
Horário do Estágio:
Supervisor:
E-mail:
Telefone:
Estágiário:
No de Matrícula:
Curso:
eixo Tecnológico:
Ano/período:
Vigência do Estágio:
Detalhamento das Atividades:
Digite as atividades aqui.
________________________________
________________________________
Estagiário
Responsável (Se menor de idade)
________________________________
________________________________
Instituição de Ensino
Unidade Concedente

ATENÇÃO: Este documento é imprescindível para a autorização do Estágio e nãodeverá ser manuscrito e todos os campos devem ser preenchidos.

ANEXO IV
TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Unidade Concedente: _______, CNPJ: ____, Inscrição Estadual: _____
Nome do estudante estagiário:_____, RG:_____, Curso: _____ Eixo Tecnológico:_____
Instituição de Ensino:________, CNPJ:__________.
Nos termos do art. 9o, inciso V, da Lei no 11.788/08, declaramos que no período de ___/__/___, no horário_______, com um total de ______ horas semanais, o estudante
estagiário acima qualificado, sob supervisão do Sr(a).______, cargo_____, registro no Conselho Profissional nº ______, realizou as seguintes atividades:
_______________________________________________________________________
E seu desempenho foi considerado: ( ) Razoável
( ) Bom
( ) Ótimo
De acordo com a justificativa abaixo:
_____________________________________________________________________
__________, ____ de ______ de _______

______________________________
Unidade Concedente

ANEXO V
TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO ESTÁGIO

Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Unidade Concedente: ____ e o estagiário: ____, matrícula: _____, aluno regularmente matriculado na ___
Ano do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, Curso ______, Eixo Tecnológico:___ , da Escola Estadual_______, Município/UF____,já qualificados respectivamente,
no decorrente Termo de Compromisso de Estágio, firmado em ___de____de___.
Cláusula 1a Este termo aditivo prorroga até o dia ___de___de____ o período mencionado na cláusula 2a do referido Termo de Compromisso.
Cláusula 2a Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio do qual este termo aditivo passa a fazer parte integrante.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma.
________, ___ de ___ de _____.
_____________________________________
ESTAGIÁRIO
______________________________
UNIDADE CONCEDENTE
Nome:
Cargo:
_____________________________________
RESPONSÁVEL (Se menor de idade)
Nome:
Cargo:
_____________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ANEXO VI

TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO

Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Unidade Concedente: _____ e o estagiário: ____, matrícula: _____, aluno regularmente matriculado na
____ Ano do ensino Médio Integrado a Educação Profissional, Curso _____, Eixo Tecnológico:_____ da Escola Estadual:______, Município/UF____, já qualificados
respectivamente, no decorrente Termo de Compromisso de Estágio, firmado em ___de ___de ___.
Cláusula 1a Este termo aditivo altera a carga horária do estágio prevista na Cláusula 2a do Termo de Compromisso de Estágio que passa a ser das ___ às ___ horas e das ___
às ___ horas, cumprindo um total máximo de ___horas por semana.
Cláusula 2a Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio do qual este termo aditivo passa a fazer parte integrante.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma.
________, __de ___ de____.
_____________________________________
ESTAGIÁRIO
____________________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
_____________________________________
Nome:
Cargo:
RESPONSÁVEL (Se menor de idade)
Nome:
CPF:
_____________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ANEXO VII

TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO SUPERVISOR DO ESTÁGIO

Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Unidade Concedente: ____ e o estagiário:___, matrícula:___, aluno regularmente matriculado no ___ Ano
do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, Curso____, Eixo Tecnológico:___, da Escola Estadual: ___, Município/UF____, já qualificados respectivamente, no
decorrente Termo de Compromisso de Estágio, firmado em ___de ___de___.
Cláusula 1a Este termo aditivo altera o supervisor (a) do estágio para o Sr (a). ___, mencionado na cláusula 4a do referido Termo de Compromisso.
Cláusula 2a Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio do qual este termo aditivo passa a fazer parte integrante.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma.
_________, ___ de ___ de____.

_____________________________
ESTAGIÁRIO
____________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
______________________________
Nome:
Cargo:
RESPONSÁVEL (Se aluno menor de idade)
Nome:
CPF
_____________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ANEXO VIII

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA BOLSA-AUXILIO

Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Unidade Concedente: ____e o estagiário:___, matrícula:___, aluno regularmente matriculado no ___ Ano,
do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, Curso:___, Eixo Tecnológico_____ da Escola Estadual ______, Município/UF, já qualificados respectivamente, no
decorrente Termo de Compromisso de Estágio, firmado em ___de___de ___.
Cláusula 1a A alínea “d” da cláusula 7a do Termo de Compromisso ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação:
Cláusula 7a - Cabe à unidade Concedente:
d) providenciar o pagamento ao estagiário de Bolsa-Auxílio no valor de R$ ___ (____reais) por ___. “Sobre este valor, enquadrando-se nos limites estabelecido, descontarse-á Imposto de Renda na fonte.”
Cláusula 2a Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio do qual este termo aditivo passa a fazer parte integrante.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma.
_______, __de____de_____
_____________________________________
ESTAGIÁRIO
____________________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
_____________________________________
Nome:
RESPONSÁVEL (Se menor de idade)
Cargo:
Nome:
CPF:
_________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ANEXO IX

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO - TCE

Unidade Concedente: _______, CNPJ: ____, Inscrição Estadual: _____
Nome do estudante estagiário:_____, RG:_____, Curso: _____ Eixo Tecnológico:_____
Instituição de Ensino:________, CNPJ:__________.

O Termo de Compromisso de Estágio assinado em ___/___/___, entre a Unidade Concedente e o Estagiário acima qualificado, fica rescindido em ___/___/___, nos termos da
Lei n. 11.788/08, de acordo com a informação notificada pelo(a) _______ (Concedente - Estagiário – Instituição de Ensino)
Fica eleito o Foro da Comarca de _______, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta rescisão.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo, as partes assinam-no em três vias de igual teor e forma.
_______, __de____de_____
_____________________________________
ESTAGIÁRIO
____________________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
_____________________________________
Nome:
RESPONSÁVEL (Se menor de idade)
Cargo:
Nome:
CPF:
_________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
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