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EDITAL Nº 02/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

NÃO-REMUNERADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE BREJO SANTO – CE, no uso de suas atribuições e 

considerando a LEI Nº 11.788, DE  25 DE setembro DE 2008, dispõe sobre o estágio de estudantes, 

torna pública a abertura do PROCESSO    SELETIVO    PARA    O    PROGRAMA    DE    ESTÁGIO    

CURRICULAR NÃO REMUNERADO destinado ao preenchimento de vagas imediatas e cadastro 

de reserva de estagiários da Secretaria Municipal de Educação. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A concessão de estágio no âmbito institucional da SME – Brejo Santo tem como objetivo 

complementar a formação acadêmica do estudante, possibilitando a integração entre teoria e prática 

através do contato com a vida profissional. O estágio tem como papel proporcionar ao discente uma 

formação que facilite sua integração ao mercado de trabalho. 

1.2 A concessão de estágio institucional na SME – Brejo Santo não gera vínculo empregatício de 

qualquer natureza e dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o 

estudante, sua Instituição de Ensino, para graduandos, e a SME – Brejo Santo. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 O presente Edital destina-se à seleção de estudantes regularmente matriculados e egressos de 

cursos de Ensino Superior, nas áreas de conhecimento relacionadas no item 3 deste Edital, para o 

provimento imediato de vagas e formação do Cadastro de Estágio. 

 

3. DAS ÁREAS E REQUISITOS 

3.1 O presente Processo de Seleção destina-se à ocupação de vagas imediatas e à criação de um banco 

de dados para Cadastro de Estágio (CadE) para estágio curricular não remunerados, para a SME – 

Brejo Santo, das seguintes áreas/cursos: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

ÁREA PERFIL EXIGIDO CÓD. OPÇÃO Nº VAGAS 

PSICOLOGIA Estudante do Curso Superior de 

Psicologia, a partir do 5º período. 

Estudantes Egressos do curso de 

Psicologia 

101 05 + 01 vaga 

p/ deficientes 

PSICOPEDAGOGIA Estudante do Curso de pós-graduação 

em PSICOPEDAGOGIA. 

Estudantes Egressos do curso de 

especialização em Psicopedagogia 

102 04 + 01 vaga 

p/ deficientes 

SERVIÇO 

SOCIAL 

Estudante do Curso Superior de 

SERVIÇO SOCIAL a partir do 5º 

período. 

Estudantes egressos do curso de 

Serviço Social 

103 04 + 01 vaga 

p/deficientes 
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4. DA SELEÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

4.1 Serão aceitas inscrições de estudantes com deficiência, que devem ser informadas no momento da 

inscrição, desde que as atividades de estágio sejam compatíveis com a deficiência do candidato, 

observando o subitem 7.2.e. 

4.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

no art. 4° do Decreto n° 3.298/99. 

4.3 A cada grupo de 10 (dez) estudantes convocados, por área, um estudante com deficiência será 

convocado, observada a ordem de classificação. 

4.4 Para fins de homologação do resultado final, será estabelecida duas listas, uma para concorrência 

geral, com todos os candidatos, e uma específica para pessoas com deficiência. 

 

5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1 São requisitos para a inscrição: 

a) Ser estudante ou egresso de cursos superiores com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos; 

b) Estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso superior, de acordo com a área 

de conhecimento da vaga pleiteada, conforme perfil exigido no item 3 deste Edital; 

 

Parágrafo único. Caso a instituição de ensino a qual o candidato esteja vinculado não seja conveniada 

com a SME – Brejo Santo, este poderá realizar o processo seletivo, ficando a sua admissão 

condicionada à assinatura de Termo de Convênio entre a SME – Brejo Santo e a instituição de ensino. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 14 a 20 de agosto de 2019 

exclusivamente via Internet, através do hotsite (http://bit.ly/estagio-sme) diretamente pelo link 

disponibilizado. 

6.2 O candidato deverá anexar no momento do cadastro, em formato PDF, com tamanho máximo de 

5MB, em documento único para cada item, TODOS os documentos descritos abaixo como condição 

necessária para efetivação de sua inscrição: 

a) Carteira de Identidade e CPF, ou da Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto); 
b) Declaração expedida pela Instituição de Ensino informando que o aluno está regularmente 

matriculado no ano/semestre vigente, caso seja aluno de graduação; 

c)  Currículo Lattes e  Histórico Acadêmico atualizado até o semestre em curso. O Histórico Escolar 

deverá obrigatoriamente conter as informações de média global e ou aproveitamento, caso 

contrário deverá ser apresentado também um documento da instituição de ensino informando estes 

dados;  

d) Currículo Lattes e Histórico Acadêmico atualizado completos para alunos egressos dos cursos 

ofertados; O Histórico Escolar deverá obrigatoriamente conter as informações de média global e ou 

aproveitamento, caso contrário deverá ser apresentado também um documento da instituição de 

ensino informando estes dados; 

e) Certificado de Conclusão do curso caso seja aluno egresso dos cursos ofertados para vagas de 

estágio. 

f) Comprovante de inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni) ou no Programa de 

Financiamento Estudantil (Fies), caso seja beneficiado; 

g) Laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças – CID, bem como a assinatura e o carimbo indicando o número do CRM do médico 

responsável por sua emissão, caso seja portador de deficiência; 

 

Parágrafo único. Os documentos emitidos pela Instituição de Ensino devem conter assinatura e 

http://bit.ly/estagio-sme
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carimbo do setor competente. 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.2.1 Os candidatos serão selecionados pela comissão determinada pela SME – Brejo Santo. 

7.3.1 A Seleção consistirá: 
a) Da análise do Histórico Escolar e da Média Global (classificatória com peso 1), com contagem 

máxima de 100 pontos, conforme segue: 

b) De uma entrevista por competências (caráter classificatório com peso 2), com data disponibilizada 

no cronograma do edital. 

 

 

 

MÉDIA GLOBAL PONTUAÇÃO 

0 – 1,00 10 

1,01 – 2,00 20 

2,01 – 3,00 30 

3,01 – 4,00 40 

4,01 – 5,00 50 

5,01 – 6,00 60 

6,01 – 7,00 70 

7,01 – 8,00 80 

8,01 – 9,00 90 

9,01 – 10,00 100 

 

c) DA ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 

A Entrevista por competência será realizada essencialmente, através de uma série de perguntas 

comportamentais onde o entrevistador pedirá para descrever uma situação para demonstrar suas 

habilidades. As competências são demonstradas através de exemplos ou através de ações. Normalmente 

se define que a competência é composta pelo Conhecimento, Habilidade e Atitude. Para ter determinada 

competência desenvolvida, uma pessoa precisa ter conhecimento sobre aquele assunto, ter a habilidade 

para conseguir desenvolver as atividades relacionadas àquela competência e ter a atitude de exercer o 

comportamento que demonstra a competência. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 

A nota final será o resultado da soma ponderada dos pontos obtidos pelo candidato em cada item de 

seleção, conforme descrito abaixo: 

 

ITEM CARÁTER PONTOS E PESO 

1. Apresentação da documentação no ato da inscrição Eliminatório - 

2. Análise do Histórico Escolar e da Média Global Classificatório Até 100 pontos – 

peso 01 
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3. Entrevista por competências Classificatório Até 100 pontos – 

peso 02 

 

8.1 A classificação final será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos, 

após a aplicação da média ponderada. 

8.2 Em caso de igualdade do total de pontos, terá preferência, para efeito de desempate e a 

consequente classificação, o candidato que: 

I – Tiver o maior coeficiente de rendimento escolar para os estudantes de nível superior; 

II – Estiver inscrito no ProUni ou Fies; 

III – Tiver maior idade até a data de publicação deste Edital. 

8.3 O resultado final será fornecido pela Comissão de Seleção e publicado no link fornecido neste edital 

conforme item 6.1, na data provável de 27 de agosto de 2019. 
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9. DO ESTÁGIO 

9.1 A carga horária do estágio, em atendimento à Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, será de 

20 horas semanais, de acordo com o turno de trabalho de necessidade da Instituição. 

9.2 O tempo máximo de duração do estágio será de 06 (seis) meses, exceto quando se tratar de 

estagiário com deficiência, o qual poderá estagiar no mesmo órgão ou entidade até o término do curso 

na Instituição de Ensino a que pertença. 

9.3 O acompanhamento das atividades realizadas pelo estagiário e o controle da frequência serão 

feitos pela Equipe Multidisciplinar, com o profissional de referência em que estiver lotado, o qual 

enviará, mensalmente os registros de frequência e evolução dos casos; 

9.4 O estagiário acompanhará as ações desenvolvidas pela equipe multidisciplinar, desenvolvendo 

ações e intervenções em conjunto, articulando teoria e prática; 

9.5 Haverá supervisões semanais com os estagiários, com o profissional de referência em que estiver 

lotado para análise, evolução, discussão e possíveis encaminhamentos das ações desenvolvidas. 

 
 

10. DA CONVOCAÇÃO 
10.1 O candidato habilitado será convocado para assinatura do Termo de Compromisso, e Termo de 

convênio, caso seja aluno de graduação obedecendo- se às normas deste Edital. 

10.2 Observado o número de vagas que venha a existir, os candidatos classificados serão convocados, 

por correio eletrônico, para o endereço constante na sua ficha de inscrição. 

10.3 O não comparecimento do candidato convocado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

envio do e-mail, permitirá a SME – Brejo Santo excluí-lo desta seleção e convocar o candidato 

seguinte, obedecendo-se à ordem de classificação. 

10.4 O candidato convocado que não aceitar sua indicação para a vaga, será excluído da seleção e 

assinará Termo de Desistência, sendo convocado o candidato seguinte. 

10.5 Para a efetivação do Termo de Convênio, e Termo de Compromisso, são necessários: 

a) Termo de Convênio entre a Instituição de Ensino em que o candidato estuda e a SME – Brejo Santo, 

caso seja aluno de graduação; 

b) Termo de compromisso devidamente preenchido com todas as informações solicitadas; 

c) Comprovação de que atende aos requisitos constantes no item 3 deste Edital; 
d) Apresentação da cópia do título de eleitor, com quitação eleitoral, disponível no sítio do TRE 

(www.tre-pe.jus.br); 

e) Previsão de colação de grau que possibilite a permanência do candidato no Programa de Estágio, 

por um período mínimo de 06 (seis) meses para o estágio do Curso Superior e de 06 (seis) meses, 

contados da convocação. 

 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Enquanto não vencido o prazo de validade deste Processo Seletivo, os candidatos classificados e 

ainda não admitidos serão aproveitados nas vagas que vierem a ocorrer. 

11.2 É facultado aos candidatos impetrar recurso administrativo (Anexo II) contra o resultado da 

seleção, obedecendo-se ao prazo de 01 (um) dia útil, contado da data da divulgação, sendo de 

responsabilidade do requerente o envio do formulário próprio e a entrada de processo administrativo 

via e-mail (INSERIR EMAIL) 

11.3 A inscrição nesta Seleção implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das obrigações 

estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram, não podendo o candidato alegar o seu 

desconhecimento. 

11.4 A inexatidão de afirmativa ou a falsidade de documentos, ainda que verificada a posteriori, 
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implicarão a qualquer tempo na eliminação sumária do candidato do processo seletivo, ou no 

cancelamento do Termo de Compromisso de Estágio, caso já tenha ocorrido a contratação. 

11.5 Será excluído desta Seleção o candidato que se tornar culpado de incorreção ou descortesia para 

algum dos examinadores, executores, seus auxiliares e autoridades presentes na realização da Seleção. 

11.6 Esta Seleção tem validade de 06 (seis) meses, contado a partir da divulgação do resultado final, 

podendo ser prorrogado por até igual período. 

11.7 Na impossibilidade de cumprimento do cronograma (Anexo I) deste certame, a Comissão do 

Processo de Seleção poderá alterar o período de Análise de Documentação, garantindo a igualdade de 

participação de todos. 

11.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estágio da SME. 

 
 

Brejo Santo, 14 de Agosto de 2019. 

 
 

 

 

 

 

Francisco Jucelio Santos 

Coordenador Pedagógico da SME – Brejo Santo 
 

 
 

 
 

 
Ana Jacqueline Braga Mendes 

Secretária de Educação
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL HORÁRIO 

Publicação do Edital do 

Processo Seletivo de 

Estagiários 

 
14 de agosto de 2019 

Endereço eletrônico 

http://bit.ly/estagio-sme  

 
A partir das 12h 

 
Inscrições on-line 

14 de agosto a 20 de 

agosto de 2019 

Endereço eletrônico  

http://bit.ly/estagio-sme  

 
Até às 23h59min 

Entrevista por 

competências e Análise 

do Histórico e 

Currículo Lattes 

 
22 de agosto de 2019 

SME – Brejo Santo 

Rua Neco Jacinto, 55 – 

São Francisco. Brejo 

Santo - CE 

 
A partir das 08h 

Prazo para Recurso 23 de agosto de 2019 
Via E-mail  

estagio-sme@hotmail.com 
08h às 17h 

 
Resultado final 

 
27 de agosto de 2019 

Endereço eletrônico 

http://bit.ly/estagio-sme  

 
A partir das 17h 

http://bit.ly/estagio-sme
http://bit.ly/estagio-sme
http://bit.ly/estagio-sme
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
CANDIDATO(A):   

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE:      

Nº CPF:      

ÁREA:  

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brejo Santo,  /  /  __. 
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TERMO DE RESCISÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

2. IDENTIFICAÇÃO DO(A) DISCENTE/ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:    

CPF:   RG:    

Endereço:   

Telefone: (     )  E-mail:  

Curso:     

3. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE  

(Secretaria Municipal de Educação – SME) 

Nome:   

Supervisor:   

Telefone: (     )  E-mail:    

4. RESCISÃO 

Eu  , abaixo assinado, informo o cancelamento das 

atividades referentes ao Estágio Curricular Supervisionado do(a) Orientador(a)   , e que, para 

todos os efeitos legais e pecuniários, cesso a vigência do Termo de Compromisso de Estágio Curricular 

Supervisionado a partir de         /         /  . 

 

 
 

  

  

  

 
 

ANEXO III 

 
Obs.: Preencher somente nas hipóteses de cancelamento de estágio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

Nome: 

Campus:   

Telefone: (  )  E-mail:     
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Brejo Santo, ________ de _______________ de 20____. 
 

 

 

 
 

Responsável Legal 
Unidade de Ensino 

 (Caso seja aluno de graduação) 
 

 

Discente/Estagiário(a) 
 

 

 

Coordenador Pedagógico 

Secretaria Municipal de Educação – SME 
 

 
 

Profissional Supervisor(a) 
Secretaria Municipal de Educação – SME 

  

5. Justificativa 
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ANEXO IV 
PARA CANDIDATOS A VAGAS DE PSICOPEDAGOGIA 

 

TERMO DE COMPROMISSO E CONVÊNIO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO REMUNERADO 

 
TERMO DE CONVÊNIO E COMPROMISSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 
N. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 
PRIMEIRA CONVENENTE: 
(Secretaria Municipal de Educação – SME) 

 

Com endereço:_______________________________________________________ 
CNPJ:______________________________________ Representada, neste ato, por 
_________________________________________________, brasileiro, estado civil, profissão, 
portador da Cédula de Identidade sob o n° ___________________ e do CPF/CE sob o n° 
__________________________, doravante designada CONCEDENTE. 
 
SEGUNDA CONVENENTE: 
(Unidade de Ensino) 

 
FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN, instituição localizada sob endereço R. São 
Francisco, 1224 - São Miguel, Juazeiro do Norte - CE, 63010-475, concebendo a 
mantenedora com CNPJ nº 12.484.705/0002-91, neste ato, representada por coordenador do 
curso ou representante equivalente de PSICOPEDAGOGIA, MARINALVA PEREIRA LEITE 
brasileira, portadora do CPF 214.931.703-68. 
 
As partes acima qualificadas resolvem nos termos da Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 
2008, celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
expressas. 
 
Cláusula Primeira 
Do objeto 
Constitui objeto do presente convênio a concessão de Estágio de Complementação de Ensino 
Aprendizagem, a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos Cursos 
Superiores ofertados pela instituição, propiciando aos referidos estudantes articulação do 
conhecimento teórico e prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e relacionamento 
humano.  
 
Cláusula Segunda 
Do Termo de Compromisso 
 
A concessão do estágio dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso entre a 
CONCEDENTE, o ESTUDANTE, doravante denominado ESTAGIÁRIO, e a UNIDADE DE 
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ENSINO, por meio da Coordenação de Estágios, cujos termos deverão ser estabelecidos em 
conformidade com o disposto no presente instrumento, na legislação e normas vigentes. 
 
 
Parágrafo Primeiro 
Para alcançar o objetivo pactuado, os partícipes cumprirão as atividades do estagiário, 
planejadas em conformidade com a proposta pedagógica dos cursos, correlacionada com a 
experiência prática vivenciada em campo durante o estágio na Secretaria Municipal de 
Educação – SME, relacionando programas, calendários escolares e resoluções da SME. 
 
Parágrafo Segundo  

O Termo de Compromisso poderá ser rescindido, desde que a parte interessada na rescisão 
notifique às outras partes, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.         
 
Cláusula Terceira 
Das obrigações do Estagiário 
 
O estagiário se comprometerá mediante assinatura do Termo de Compromisso, a cumprir as 
condições fixadas para o estágio conforme edital 02/2019 (Processo Seletivo Para O Programa 
De Estágio Não-Remunerado Da Secretaria De Educação Básica), bem como as normas 
estabelecidas pela CONCEDENTE mediante edital, sobretudo àquelas que resguardem sigilo 
as informações a que tem acesso em decorrência do estágio. 
 
Cláusula Quarta  
Dos Compromissos 
 
Caberá: 
 
I- À CONCEDENTE: 
 

a) Informar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO as oportunidades de estágio e as quantidades de 
vagas ofertadas mediante divulgação de edital; 

b) Acolher os Estagiários por curso, área de atuação ou de formação do conhecimento; 
c) Indicar funcionário da Equipe Multidisciplinar, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso de estagiário, para orientar e 
supervisionar os estagiários; 

d) Celebrar, na qualidade de CONCEDENTE, Termo de Compromisso de Estágio com a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o Estagiário;  

e) Permitir o início das atividades de estágio somente após assinatura do Termo de 
Compromisso; 

f) Remeter ao Coordenador do curso o relatório sobre a frequência e aproveitamento do 
estagiário, com visita obrigatória ao estagiário fornecendo o suporte necessário para o 
seu desenvolvimento e ações; 

g) Ofertar instalações que proporcionem ao estagiário atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural;  

h) Remeter à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, no ato do desligamento do estagiário, Termo de 
Rescisão de Estágio, assim como o resumo das atividades desenvolvidas pelo mesmo 
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bem como a avaliação do seu desempenho mediante a relatório de conclusão de 
estágio RCE. 

  
  II- À INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  
 

a) A divulgação aos estudantes, para fins de cumprimento de estágio, mediante critérios 
próprios de seleção; 

b) Divulgar as oportunidades de estágios e as quantidades de vagas ofertadas pela 
CONCEDENTE (SME); 

c) Dar suporte às as ações relacionadas ao estágio desenvolvidas pela SME; 
 

d) Celebrar Termo de Compromisso com o Estagiário e com a parte CONCEDENTE, 
indicando 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; 

e) Comunicar à SME, o desligamento do ESTAGIÁRIO de seu curso;    
  

  III- AO ESTAGIÁRIO:  
 

a) O cumprimento do estágio, mediante critérios próprios de seleção, assim como nos 
termos presentes neste termo de compromisso 

b) Honrar suas atividades de acordo com o proposto pela SME, com assiduidade, 
participação, eficácia e eficiência em suas atividades; 

c) Dar suporte às as ações relacionadas ao estágio desenvolvidas pela SME; 
 

d) Celebrar o Termo de Compromisso com a parte CONCEDENTE, indicando 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; 

e) Desenvolver o Relatório de Aproveitamento de Estágio (RAE) ao final do processo 
como requisito para obtenção de declaração de participação no programa de estágio 
curricular não remunerado da SME;      

  
 
Cláusula Quinta 
Da Jornada de Atividades 

 
A jornada de atividade do estagiário será no máximo de 04 (seis) horas diárias e (20) vinte 
horas semanais, sendo compatível com o horário de seu Curso, conforme lei Nº 11.788, de 25 
de setembro de 2008 

 
Cláusula Sexta 
Da Duração do Estágio 
 

A duração do estágio, na mesma parte concedente, será se 06 (seis) meses, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência. 
 
Parágrafo Único – Os Estágios só poderão ter início após toda documentação regularizada, 
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sendo que os iniciados sem autorização e assinatura da SME e INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
não serão reconhecidos pela mesma.   
 
Cláusula Sétima 
Da Inexistência de Vínculo Empregatício 
 
Nos termos do disposto no art. 3º da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio 
objeto do presente instrumento não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza 
entre o ESTAGIÁRIO, a CONCEDENTE e a SME. 
 
Cláusula Oitava 
Da Vigência e das Alterações 
 
Este instrumento terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da data de sua 
assinatura, obedecendo o período de atividades, podendo, entretanto, ser prorrogado e/ou 
alterado, com exceção de seu objeto, por acordo entre os partícipes, mediante Termo de 
Rescisão. 
 
Cláusula Nona 
Da Rescisão 
A extinção antecipada deste convênio poderá ocorrer na hipótese do descumprimento das 
obrigações assumidas, em comum acordo entre as partes, ou unilateralmente mediante 
notificação escrita a outra parte, com antecedência mínima de 30 (sessenta) dias. 
 
Cláusula Décima 
Do Foro 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo Santo – CE, com desistência expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado seja, que, através do Juízo competente, conhecerá os litígios e 
questões que possam decorrer da execução deste convênio, eventualmente não resolvidos em 
seção administrativa. 
 
E por estarem de pleno acordo, em todos os seus termos e condições, assinam presente 
instrumento em 03 (TRÊS) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.  
 

Brejo Santo, _____ de ____________ de 20__. 
 

______________________________________ 
Coordenador Pedagógico da SME 

 
______________________________________ 

Instituição de Ensino  
(Coordenador(a) do Curso) 

 
______________________________________ 

Estagiário 
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ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO REMUNERADO 

 
TERMO DE CONVÊNIO E COMPROMISSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI 
N. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 
PRIMEIRA CONVENENTE: 
(Secretaria Municipal de Educação – SME) 

 

Com endereço:_______________________________________________________ 
CNPJ:______________________________________ Representada, neste ato, por 
_________________________________________________, brasileiro, portador do CPF/CE 
sob o n° __________________________, doravante designada CONCEDENTE. 
 
 
A parte acima qualificada resolve nos termos da Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008, 
celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
expressas. 
 
Cláusula Primeira 
Do objeto 
Constitui objeto do presente convênio a concessão de Estágio de Complementação de Ensino 
Aprendizagem, a estudantes e egressos do ensino superior dos cursos ofertados propiciando 
aos referidos estudantes articulação do conhecimento teórico e prático e aperfeiçoamento 
técnico, cultural, científico e relacionamento humano.  
 
Cláusula Segunda 
Do Termo de Compromisso 
 
A concessão do estágio dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso entre a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) e o ESTUDANTE, doravante denominado 
ESTAGIÁRIO, cujos termos deverão ser estabelecidos em conformidade com o disposto no 
presente instrumento, na legislação e normas vigentes. 
 
 
Parágrafo Primeiro 
Para alcançar o objetivo pactuado, os partícipes cumprirão as atividades do estágio, planejadas 
em conformidade com a proposta pedagógica dos cursos, correlacionada com a experiência 
prática vivenciada em campo durante o estágio na Secretaria Municipal de Educação – SME, 
relacionando programas, calendários escolares e resoluções da SME. 
 
Parágrafo Segundo  

O Termo de Compromisso poderá ser rescindido, desde que a parte interessada na rescisão 
notifique às outras partes, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.         
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Cláusula Terceira 
Das obrigações do Estagiário 
 

O estagiário se comprometerá mediante assinatura do Termo de Compromisso, a cumprir as 
condições fixadas para o estágio conforme edital 02/2019 (Processo Seletivo Para O Programa 
De Estágio Não-Remunerado Da Secretaria Municipal de Educação – SME), bem como as 
normas estabelecidas pela CONCEDENTE mediante edital, sobretudo àquelas que 
resguardem sigilo as informações a que tem acesso em decorrência do estágio. 
 
Cláusula Quarta  
Dos Compromissos 
 
Caberá: 
 
I- À CONCEDENTE: 

 
i) Informar ao ESTAGIÁRIO as oportunidades de estágio e as quantidades de vagas 

ofertadas mediante divulgação de edital; 
j) Acolher os Estagiários por curso, área de atuação ou de formação do conhecimento; 
k) Indicar funcionário da Equipe Multidisciplinar, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso de estagiário, para orientar e 
supervisionar os estagiários; 

l) Celebrar, na qualidade de CONCEDENTE, Termo de Compromisso de Estágio com a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o Estagiário;  

m) Permitir o início das atividades de estágio somente após assinatura do Termo de 
Compromisso; 

n) Remeter ao ESTAGIÁRIO o relatório sobre a frequência e aproveitamento do estagiário, 
com visita obrigatória ao estagiário fornecendo o suporte necessário para o seu 
desenvolvimento e ações; 

o) Ofertar instalações que proporcionem ao estagiário atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural;  

p) Remeter ao ESTAGIÁRIO, no ato do desligamento do estágio, Termo de Rescisão de 
Estágio, assim como o resumo das atividades desenvolvidas pelo mesmo bem como a 
avaliação do seu desempenho mediante a relatório de conclusão de estágio RCE. 

q) Contemplar ao ESTAGIÁRIO ao final do seu período de estágio uma declaração de 
participação do programa de estágio curricular contendo a carga horária cumprida, 
assinada e com validade para sua utilização como complementação de carga horária. 

  
  II- AO ESTAGIÁRIO:  

 
f) O cumprimento do estágio, mediante critérios próprios de seleção, assim como nos 

termos presentes neste termo de compromisso 
g) Honrar suas atividades de acordo com o proposto pela SME, com assiduidade, 

participação, eficácia e eficiência em suas atividades; 
h) Dar suporte às as ações relacionadas ao estágio desenvolvidas pela SME; 
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i) Celebrar o Termo de Compromisso com com a parte CONCEDENTE, indicando 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; 

j) Desenvolver o Relatório de Aproveitamento de Estágio (RAE) ao final do processo 
como requisito para obtenção de declaração de participação no programa de estágio 
curricular não remunerado da SME;      

 
Cláusula Quinta 
Da Jornada de Atividades 
 
A jornada de atividade do estagiário será no máximo de 04 (quatro) horas diárias e (20) vinte 
horas semanais, sendo compatível com o horário de seu Curso, assim como a necessidade de 
atividades da Secretaria Municipal de Educação (SME) conforme lei Nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 

 
Cláusula Sexta 
Da Duração do Estágio 
 
A duração do estágio, na mesma parte concedente, será se 06 (seis) meses, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência. 
 
Parágrafo Único – Os Estágios só poderão ter início após toda documentação regularizada, 
sendo que os iniciados sem autorização e assinatura da SME e ESTAGIÁRIO não serão 
reconhecidos pela mesma.   
 
Cláusula Sétima 
Da Inexistência de Vínculo Empregatício 
 
Nos termos do disposto no art. 3º da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio 
objeto do presente instrumento não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza 
entre o ESTAGIÁRIO e a SME. 
 
Cláusula Oitava 
Da Vigência e das Alterações 
 

Este instrumento terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da data de sua 
assinatura, obedecendo o período de atividades, podendo, entretanto, ser prorrogado e/ou 
alterado, com exceção de seu objeto, por acordo entre os partícipes, mediante Termo de 
Rescisão. 
 
Cláusula Nona 
Da Rescisão 
A extinção antecipada deste convênio poderá ocorrer na hipótese do descumprimento das 
obrigações assumidas, em comum acordo entre as partes, ou unilateralmente mediante 
notificação escrita a outra parte, com antecedência mínima de 30 (sessenta) dias. 
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Cláusula Décima 
Do Foro 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo Santo – CE, com desistência expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado seja, que, através do Juízo competente, conhecerá os litígios e 
questões que possam decorrer da execução deste convênio, eventualmente não resolvidos em 
seção administrativa. 
 
E por estarem de pleno acordo, em todos os seus termos e condições, assinam presente 
instrumento em 02 (DUAS) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.  
 

Brejo Santo, _____ de ____________ de 20__. 
 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
Coordenador Pedagógico da SME 

 
 
 

______________________________________ 
Estagiário 

 

 
 

 

 


