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TERruo op colrvExlo euu ENTRE
SI CELEBRAJU A DEFENSORH
p0st,rca Do EsrADo DE sERGrpE
E A ASSOBES ENSINO SUPERIOR
LDTA, DE nstAcro rAo
osRrcat6Rro.

A DEFEI{SOnH pfsl,rca Do EsTADo DE SERGIPE, inscrita no
CNPJ n." 34.849.96510001-75, doravante denominada de DpE/SE.
com sede na Travessa Jodo Francisco da Silveira, n." 44, Bairro: Centro,
nesta capital, representada neste ato por seu titular Dr, .IOSE f,p6 Op
CARVALHO IIETO, brasileiro, casado, inscrito no CpF sob o n."
601.707.355-91, portador do RG n." 833.961 SSP/SE e a ASSOBES
ENSINO SUPERIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n."
01.7ll.282lOOO8-74, doravante denominada INSTITUIQAO DE
ENSINO, com sede na RUA OSCAR VAL,OIS GALVAO, No gSS, Bairro:
Grageru, na cidade de ARACA"IU/ SE, neste ato representado por sua
Coordenadora Geral ROSAITA MARIA SANTOS TORRES
MARCONDES, brasileira, casada, inscrita no CpF sob o n.o
945.153.605-15, portadora do RG n." 1.296.613 SSp/SE, com
fundamento no que dispoem a Lei 9.790 de 23 de margo de 1999, e o
decreto n" 310, de 30 de junho de 1999, resolvem firmar TERMO DE
COIIVENIO, acima referido, celebrado na forma da Lei Federal n."
8.666, de 21 de junho de 1993 e legislag6es complementares, de acordo
com as cldusulas e condig6es a seguir aduzidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Conv€nio e regular as condic&
de realizaqdo de estdgios de alunos da INSTITUIeAO Op ENSINO.
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1.2. Para fins deste Termo de Conv€nio, entende-se como estAgio ds
atividades proporcionadas ao educando pela participaeao em
situaq6es reais de vida e de trabalho ligadas d sua drea de
formagdo na II{STITUIQAO DE ENSINO, conforme Lei
rr.7aal2ooa.

1.3. Os eslSgios tereo carga horAria semanal de trabalho e duragAo de
acordo com a legislagao em vigor, devendo estas informag6es,
estarem explicitados no Termo de Compromisso de EstAgio.

1.4. O estdgio nAo obrigatorio e desenvolvido como atividade nAo

opcional, sendo esta acrescida de carga hordria regular e obrigat6ria
do curso, conforme com as normas internas da INSTITUICAO DE
ENSINO.

CLAUSULA SEGUNDA - DAs oBRIGAcOEs DAINSTITUICAo DE
ENSINO

Compete a II|STITUIQAO DE ENSINO:

2.1. Assinar os Termos de Compromisso de EstAgio, como interveniente,
atrav6s da Coordenadoria de Estdgios;

2.2. Efetuar visita tecnica ds instalagdes da Concedente do estAgio para
verificar a adequagdo da sua estrutura d formagAo cultural e

profissional do educando.

2.3 Manter professor orientador, com conhecimento na drea, para
realizagi.o de visitas de acompanhamento e avaliagAo das atividades do
estegio.

2.4 Exigir do EstagiArio, em prazo ndo superior a 06 (seis) meses,
relatorio de atividades.
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2.5. Enviar d Concedente as datas de realizacAo das avaliacdes no
inicio de cada oeriodo letivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACoPS OA DEFEI|SORH

Compete e DPE/SE

3. 1 Conceder estAgios ao pessoal discente da IIISTITTIIQAO DE
ENSINO, nos termos da LegislagAo vigente e das disposig6es deste
Termo de Convdnio, conforme sua disponibilidade de ofertas:

3.2 Designar um orientador no local de trabalho, para
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos estagi6rios;

3.3 Formalizar o estS.gio atraves de Termo de Compronisso firmado
com o estagidrio, tendo a obrigat6ria interveni€ncia da
INSTTTUTQAO DE ENSTNO;

3.4 Assegurar local proprio de trabalho, promover politicas de
integraEao social e mecanismos que visam preservar a vida e d
saude do estagiArio;

3.5 Fazer, para o estagidrio, seguro contra acidentes pessoais, cuja
ap6lice seja compativel com valores de mercado, conforme fique
estabelecido no Termo de Compromlsso;

3.6 Compromete-se a pagar ao estagiArio uma bolsa e um auxilio
transporte mensais, a primeira no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais) e o segundo no valor de R$ 12 1 ,00 (cento e
vente e um reais), a serem recebidos ate o 5" (quinto) dia util do
m6s subsequente d prestaqdo do estdgio, quando n6o se tratar de
estdgio curricular obrigatorio;

I
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3.7 Entregar, quando do desligamento do Estagi6rio, declaragAo com

a quantidade de horas de estagio;

3.8 Disponibilizar d liscalizagdo, sempre que solicitada, documentos
que comprovem a relagdo de estdgio.

cLAusuLA QUARTA - DO TERIIIO DE COMPROMTSSO E DO
PROGRAI}IA DE ATIVIDADES

4.1 Em decorr6ncia do presente Termo de Conv€nio, firmar-se-d
para cada estagidrio os seguintes documentos:

a) TERIUO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO entre
estudante, a DPE/SE e a IIIISTITUIQAO DE ENSINO.

4.2 Os itens (a) acima mencionados se constituem em comprovante
da inexist6ncia de vinculo empregaticio, mediante o
atendimento das condig6es bAsicas par:a a realizagao de ESTAGIO
de estudante neles explicitados.

4.3 As atividades a serem desenvolvidas devem permitir a
aprendizagem profissional, social e cultural do estagidrio e serem
compativeis com as disciplinas cursadas ou a vir ser cursadas
pelo mesmo, oferecendo a INSTITUIQAO DE ENSINO sempre que
necessario, subsidios que possibilitem a supervisdo,
acompanhamento e a avaliagdo dos estdgios.

CLAUSUI"A QUINTA - DAs oBRIGAQOES Dos ESTAGIARIoS

5.1 Cumprir, durante a realizagAo das atividades do estAgio,
normas e os regulamentos internos da DPE/SE.
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5.2 Participar ativamente das atividades do setor onde for estagiar,
procurando executar, da melhor maneira e dentro dos prazos
previstos, as tarefas que lhe forem atribuidas e estabelecidas no
Par6grafo Segundo da Cldusula Primeira.

5.3 Cumprir a carga hordria estabelecida no presente Termo para
desempenho de suas atividades.

5.4 Manter atitudes de cordialidade, acatamento e respeito com os
servidores da Defensoria Priblica, seus colegas e o publico em geral.

5.5 Zelar pelos equipamentos, materiais e instalag6es de propriedade
da DPE/SE.

5.6 Elaborar e entregar ao orientador da Instltuigio de Ensino
Superior, relatorio das atividades desenvolvidas, em prazo ndo
superior a 06 (seis) meses.

CLAUSULA sExTA. Do PRAzo E DA REscIsAo

O presente Termo de Conv€nlo vigorard por (6Of meses,
podendo ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes,
mediante aviso com anteced€ncla ninima de l3O) trlnta dias,
por inadimpl€ncia de suas Cldusulas e demais situaq6es previstas
em Lei.

6.L

CLAUSULA SETIMA - DAs ALTERAQOES

7.1

'ooffi"

Quaisquer acr€scimos ou alterag6es no presente Termo de
Conv€nio dever6.o constar em Termos Aditivos, os quais passarao
a fazer parte integrante deste Instrumento.
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7.2 Este instrumento poderd ser alterado na ocorr€ncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 c/c artigol16 da Lei 8.666193,
devidamente comprovados.

cLAusuLA orrAvA - DA vrcErcrA
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8. 1 O presente Termo de Convdnio entrarA em vigor na data de sua
assinatura.

cr,Ausur,tr ttorA- DA PUBLTcAeAo

9.1 Ap6s assinatura do referido Conv6nio pelos representantes legais
dos participes e pelas testemunhas, deverd ser publicado no
Didrio Oficial do Estado, no prazo determinado pela l,ei nos
termos do art. 61, par6.grafo unico, da Lei Federal n" 8.666193.

clfusul,A DficrMA - DA cLtrssIFIcAgAo oR9AMENTARTA

10.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Conv6nio,
correrS.o por conta da dotagao orgament6.ria vigente, com a
seguinte classifi cagdo:

Unidade Orgament6ria: 28. 101

Classificagao funcional Programdtica: O3. 122.0046

Natureza de despesa: 3390.00

Projeto Atividade: 014 I

Fonte de o 101
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clAusur"l oEcrue pRTMEIRA- Do FoRo

11.1 Elegem-se pelo presente, o foro da Justiga Estadual, na Comarca
de Aracaju/SE, para dirimir quaisquer drividas oriundas da
interpretaQao deste Instrumento.

Por assim estarem de acordo, Iirmam as partes este Instrumento
em 03 (tr€s) via de igual teor.

Aracaju, -j? ae de 2021.

Dr. 'ALHO ilENO
Riblico Geral

ROSANA TORRES MARCONDFS
Coordenadora Geral

Testemunhts:

IYome: Nome:

CPF n.": CPF n.":
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