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TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2022 

 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE E 

A AGES EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS LTDA., PARA A 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO. 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, 

inscrita no CNPJ n.º 34.849.965/0001-75, doravante denominada de 

DPE/SE, na qualidade de CONCEDENTE, com sede na Travessa João 

Francisco da Silveira (Barão de Maruim), n.º 44, bairro Centro, CEP 

49.010-360, nesta capital, neste ato representada pelo Defensor Público-

Geral do Estado, Exmo. Sr. JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o n.º 601.707.355-91, portador do RG n.º 

833.961 SSP/SE, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado 

de Sergipe,  e a AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o n.º 03.732.265/0001-72, doravante denominada 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, na qualidade de CONVENENTE, com sede na 

Rua Parque das Palmeiras, n.º 23, bairro Centro, CEP 48.430-000, na 

cidade de Paripiranga/BA, neste ato representada pelo(a) Diretora Geral, 

Sr.(a) ARISTHELA MÔNICA SANTOS SANTANA AMORIM, brasileiro(a), 

professora, inscrito(a) no CPF sob o n.º 001.479.395-42, portador(a) do 

RG n.º 10.126.917-05 SSP/BA, residente e domiciliado(a) na Rua Manoel 

Coelho Cruz, n.º 168, bairro Centro, CEP 48.430-000, na cidade de 

Paripiranga/BA, ajustam e celebram o presente CONVÊNIO, com base 

nas Leis n.º 8.666/93 e n.º 11.788/2008, mediante as cláusulas e 

condições a seguir aduzidas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Convênio é proporcionar a estudantes 

regularmente matriculados e com efetiva frequência no(s) diversos 

cursos regulares da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, presenciais ou à 

distância, a realização de estágio curricular não obrigatório, de 

acordo com projeto pedagógico do(s) curso(s). 

 

1.2. Para fins deste Termo de Convênio, entende-se como estágio as 

atividades proporcionadas ao educando pela participação em 

situações reais de vida e de trabalho ligadas à sua área de formação 

na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, conforme Lei n.º 11.788/2008. 

 

1.3. O estágio não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional, 

sendo esta acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, 

conforme as normas internas da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

 

1.4. Os estágios terão carga horária semanal de trabalho e duração de 

acordo com a legislação em vigor, devendo estas informações, 

estarem explicitados no Termo de Compromisso de Estágio. 

 

1.5. O modelo de Termo de Compromisso de Estágio, no qual constará o 

plano de atividades, é parte integrante deste Convênio. 

 

1.6. O detalhamento do objeto, o cronograma de execução, as metas, as 

etapas, os serviços e as ações deste Convênio estão descritos no 

Plano de Trabalho, que passa, também, a fazer parte integrante 

deste instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. São obrigações da DPE/SE: 
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a) Conceder estágios ao pessoal discente da INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, nos termos da legislação vigente e das disposições deste 

Termo de Convênio, conforme sua disponibilidade de ofertas; 

 

b) Exercer o acompanhamento da execução das metas, das etapas, 

dos serviços e das ações constantes do Plano de Trabalho deste 

Convênio; 

 

c) Selecionar e receber o estudante para estágio, oferecendo-lhe 

condições para o exercício de atividades práticas relacionadas à 

sua área de formação acadêmica e profissional; 

 

d) Assegurar local próprio de trabalho, promover políticas de 

integração social e mecanismos que visam preservar a vida e a 

saúde do estagiário; 

 

e) Aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e à 

segurança no trabalho; 

 

f) Elaborar o plano de atividades do estagiário; 

 

g) Formalizar o estágio através de Termo de Compromisso firmado 

com o estagiário, tendo a obrigatória interveniência da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 

 

h) Compatibilizar as atividades a serem desenvolvidas no estágio 

com aquelas constantes no Termo de Compromisso do estagiário; 

 

i) Designar um supervisor técnico, com experiência e qualificação, 

para acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos 

estagiários; 

 

j) Avaliar o estagiário; 
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k) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima 

de 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória 

ao estagiário; 

 

l) Comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO as ocorrências que 

possam interferir na execução deste Convênio; 

 

m) Quando pertinente, realizar reuniões periódicas com a 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO para avaliação sistemática do 

processo, com vistas a assegurar a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelos estagiários e propor medidas que visem corrigir 

possíveis distorções; 

 

n) Analisar as eventuais solicitações de reformulação do Plano de 

Trabalho feitas pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, submetendo-as, 

quando for o caso, `a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe – 

PGE, sob a forma de Termo Aditivo a este Convênio; 

 

o) Disponibilizar à fiscalização, sempre que solicitados, documentos 

que comprovem a relação de estágio e assegurar as condições de 

acompanhamento dos estagiários pelo professor supervisor da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 

 

p) Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes 

pessoais, que tenham como causa direta o desempenho das 

atividades decorrentes do estágio não obrigatório, e cuja apólice 

seja compatível com valores de mercado, conforme fique 

estabelecido no Termo de Compromisso; 

 

q) Comprometer-se a pagar ao estagiário uma bolsa mensal a ser 

recebida até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação 

do estágio, quando não se tratar de estágio curricular obrigatório; 
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r) Conceder ao estagiário o auxílio-transporte, na hipótese de estágio 

não obrigatório, consoante determina a Lei n.º 11.788/2008; 

 

s) Comunicar imediatamente à INSTITUIÇÃO DE ENSINO a 

admissão e/ou desligamento do estagiário, encaminhando o 

Termo de Compromisso ou de Rescisão de estágio firmado, ou 

extrato de publicação, para conhecimento; 

 

t) Entregar, quando do desligamento do estagiário, declaração de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho; 

 

u) Receber e analisar as prestações de contas apresentadas pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quanto à regularidade formal e aos 

resultados alcançados com a execução do objeto deste Convênio; 

 

v) Publicar o extrato deste Convênio e de suas alterações no Diário 

Oficial do Estado de Sergipe, dentro do prazo estabelecido pela 

legislação em vigor; 

 

w) Comunicar à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe sobre a 

celebração do Convênio, após a sua publicação no Diário Oficial 

do Estado. 

 

2.2. São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) Observar a relação existente entre o curso e as atividades práticas 

a serem desenvolvidas durante o estágio; 

 

b) Encaminhar à DPE/SE o estudante candidato ao estágio, 

considerando a regularidade de sua situação acadêmica e 

adotando outros critérios julgados convenientes; 
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c) Participar da elaboração do plano de atividades do estagiário; 

 

d) Executar as ações, as metas, as etapas e os critérios inerentes à 

consecução do objeto deste Convênio, conforme previstos no 

Plano de Trabalho deste instrumento; 

 

e) Firmar, na condição de interveniente, o Termo de Compromisso 

de Estágio, zelando pelo seu cumprimento; 

 

f) Exigir do estagiário, em prazo não superior a 06 (seis) meses, 

relatório de atividades; 

 

g) Indicar um professor supervisor para acompanhamento, controle 

e avaliação das atividades do estágio; 

 

h) Avaliar as instalações da DPE/SE e sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando; 

 

i) Fornecer, sempre que necessário, ficha de avaliação ao supervisor 

técnico da DPE/SE, para que seja aquilatado o desempenho do 

estagiário; 

 

j) Enviar à DPE/SE as datas de realização das avaliações no início 

de cada período letivo; 

 

k) Comunicar à DPE/SE quando o estagiário concluir ou 

interromper seu curso e/ou qualquer ocorrência que possa 

interferir na execução deste Convênio; 

 

l) Indicar, quando da celebração do Termo de Compromisso do 

estagiário, 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; 
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m) Quando pertinente, realizar reuniões periódicas com a DPE/SE 

para avaliação sistemática do processo, com vistas a assegurar a 

qualidade do trabalho desenvolvido pelos estagiários e propor 

medidas que visem corrigir possíveis distorções; 

 

n) Manter com a DPE/SE intercâmbio de informações pertinentes 

ao estágio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

3.1. A formalização da concessão de estágio efetivar-se-á mediante Termo 

de Compromisso de Estágio a ser firmado entre o estudante e a 

DPE/SE, com a interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, sendo necessária a elaboração prévia do plano de 

atividades do estagiário (parte integrante do Termo de Compromisso 

de Estágio). 

 

3.2. O Termo de Compromisso de Estágio constitui-se em comprovante 

da inexistência de vínculo empregatício, mediante o atendimento 

das condições básicas para a realização de estágio de estudante nele 

explicitadas. 

 

3.3. O estagiário se obrigará, mediante Termo de Compromisso, a 

cumprir as condições fixadas para o estágio, bem como as normas 

de trabalho estabelecidas pela DPE/SE. 

 

3.4. As atividades a serem desenvolvidas devem permitir a aprendizagem 

profissional, social e cultural do estagiário, e serem compatíveis com 

as disciplinas cursadas ou a vir ser cursadas pelo mesmo, 

oferecendo, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sempre que necessário, 

subsídios que possibilitem a supervisão, o acompanhamento e a 

avaliação dos estágios. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA JORNADA DE ATIVIDADES E DA DURAÇÃO 

DO ESTÁGIO 

4.1. A jornada de atividades do estagiário será estabelecida de comum 

acordo entre a DPE/SE, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o estudante, 

sem prejuízo das suas atividades acadêmicas, definida no Termo de 

Compromisso de Estágio, não devendo ultrapassar 6 (seis) horas 

diárias e 30 (trinta) horas semanais, sendo vedado o regime de hora 

extraordinária. Para os cursos que alternem teoria e prática, nos 

períodos em que não estão programadas aulas presenciais, a 

jornada poderá chegar até 40 (quarenta) horas semanais. 

 

4.2. O estágio não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto quando se tratar 

de estagiário portador de deficiência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO-

TRANSPORTE 

5.1. A DPE/SE compromete-se a pagar ao estagiário não obrigatório uma 

bolsa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser 

recebida até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação 

do estágio. 

 

5.2. A DPE/SE compromete-se a pagar ao estagiário não obrigatório um 

auxílio-transporte mensal no importe de R$ 121,00 (cento e vinte 

e um reais), a ser recebido até o 5° (quinto) dia útil do mês 

subsequente à prestação do estágio. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

6.1. Nos casos de estágio não obrigatório, a DPE/SE se compromete a 

fazer para cada estagiário, durante o período de estágio, um seguro 
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contra acidentes pessoais e disponibilizar, a pedido, a referida 

apólice. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1  As despesas decorrentes do presente Termo de Convênio correrão 

por conta da dotação orçamentária vigente, com a seguinte 

classificação: 

 

Unidade Orçamentária: 28.101 

Fonte de Recurso: 0101 

Programa de Trabalho: 03.122.0046 

Projeto/Atividade/Denominação: 0141 

Natureza de Despesa: 33.90.00 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 

8.1 O prazo de vigência deste Termo de Convênio é de 60 (sessenta) 

meses, iniciando-se a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO 

 

9.1. O presente Termo de Convênio poderá ser rescindido por iniciativa 

de qualquer das partes, mediante aviso prévio com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, por inadimplência de suas cláusulas e 

demais situações previstas em Lei. 
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9.2. Este instrumento poderá ser alterado em conformidade com o 

disposto no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, mediante Termo Aditivo, 

que passará a fazer parte integrante deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

10.1. A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

11.1 Os casos omissos que surgirem neste instrumento serão 

solucionados por acordo entre as partes, através de instrumento 

específico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1 A DPE/SE publicará o presente instrumento no Diário Oficial do 

Estado, na forma de extrato, dentro de 20 (vinte) dias contados da 

data de sua assinatura, consoante termos do art. 61, parágrafo 

único, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 Elege-se, pelo presente, o foro da Justiça Estadual, na Comarca de 

Aracaju/SE, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

interpretação deste instrumento. 
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E, por assim haverem lido e concordado, as partes assinam 

o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um 

só efeito legal. 

Aracaju (SE), _____ de março de 2022. 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO 

Defensor Público-Geral do Estado 

CONCEDENTE 

 

 

 

 

 

ARISTHELA MÔNICA SANTOS SANTANA AMORIM 

Diretora Geral da AGES Empreendimentos Educacionais Ltda. 

CONVENENTE 

Testemunhas: 

 

Nome: _______________________________________  

 

CPF n.º: _____________________________________     

 

Nome: _______________________________________  

 

CPF n.º: _____________________________________   
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Grupo Ânima. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://anima.portaldeassinaturas.com.br/verificar/6B53-E6BC-

52BC-E0AC ou vá até o site https://anima.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 6B53-E6BC-52BC-E0AC

Hash do Documento 

044A8713BE59874767FA3ED61DEA3EE96CE92E0C0DC993C67D39072BD8132B72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2022 é(são) :

Ana Carla dos Santos - 041.847.895-36 em 25/03/2022 08:50 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Por email: ana.carla2@ages.edu.br

 

Evidências 

 

Client Timestamp Fri Mar 25 2022 08:49:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -10.683899 Longitude: -37.8618319 Accuracy: 13924.608993180493 

IP 177.87.215.227

Hash Evidências: 
 44FB0844A663D2979A4E52D280F59E266387D3CE4AEDB3AA57CF72B6CF534F1D

ARISTHELA MÔNICA SANTOS SANTANA AMORIM - 001.479.395-42 em 24/03/2022 17:20 

UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Thu Mar 24 2022 17:19:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -10.6820717 Longitude: -37.8633683 Accuracy: 17.509000778198242 

IP 177.87.212.200

Hash Evidências: 
 3CB8F2EF6370FA7EE96DCD3F79FF32727615E863102A54A109B929426DA2B9C7

Fabio Henrique Neves Lisboa - 068.909.785-95 em 24/03/2022 16:53 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta
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