
























































































































































































































   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94972

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: JÉSSICA MEDEIROS INACIO
Endereço: RUA AURÉLIO RODRIGUES ALVES, CASA
Bairro: ENTRE MORROS CEP: 29480000
E-mail: jessicaminacio1@outlook.com Fone:(28) 99958-5502
CPF: 180.282.267-44 CI: 3941212 Data Nasc.: 25/09/1999 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: MARIA DE LOURDES MEDEIROS INACIO
Filiação Pai: MANOEL SERGIO INACIO
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como VALE TRANSPORTE como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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JÉSSICA MEDEIROS INACIO 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

160120041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156910

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2022  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : JÉSSICA MEDEIROS INACIO
Endereço : RUA AURÉLIO RODRIGUES ALVES, CASA, ENTRE MORROS - 29480000 - Muqui/ES
Telefone : (28) 99958-5502

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.

 

 

 

 

Clicksign  93C91647-04B3-4DBB-A2B9-089C712F0B71



 página 5

 

ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94965

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: ALEX ALVES DA SILVA COSTA
Endereço: VARGEM GRANDE DE SOTURNO, PROXIMO AO QUITO
Bairro: VILA SAMBRA NÚMERO 18 CEP: 29321000
E-mail: aalves.aa457@gmail.com Fone:(28) 3524-2158
CPF: 100.059.907-85 CI: 1903949 Data Nasc.: 12/02/1983 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 2
Filiação Mãe: CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
Filiação Pai: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

 Unidade: MULTIVIX CACHOEIRO
Endereço: Rua Moreira, Nº 23
Bairro: Coronel Borges CEP: 29306017
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-4250
CNPJ/MF: 02.213.188/0003-43 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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ALEX ALVES DA SILVA COSTA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

151053041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156856

 
Escola: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2024  2 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : ALEX ALVES DA SILVA COSTA
Endereço : VARGEM GRANDE DE SOTURNO, PROXIMO AO QUITO, VILA SAMBRA NÚMERO 18 - 29321000
- Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3524-2158

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95349

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: ANGELO DIOGO SILVA MARTINUSSO
Endereço: AV. BEIRA MAR , S/N CASA
Bairro: MAROBÁ CEP: 29350000
E-mail: angelodiogos@gmail.com Fone:(28) 99955-8784
CPF: 104.596.567-75 CI: 3.310.058 Data Nasc.: 02/08/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 7
Filiação Mãe: LUCINETE SILVA MARTINUSSO
Filiação Pai: JOSÉ ANGELO MARTINUSSO
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 05/03/2020 e término em 04/03/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte no valor
de R$ 7,50(sete reais e cinqüenta centavos) por dia.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: JULIO CESAR DA
SILVA - ADMINISTRAÇÃO .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
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f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 05/03/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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ANGELO DIOGO SILVA
MARTINUSSO 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

162835020320
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 158615

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  7 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: JULIO CESAR DA SILVA                                    ADMINISTRAÇÃO  

 
Estagiário : ANGELO DIOGO SILVA MARTINUSSO
Endereço : AV. BEIRA MAR , S/N CASA, MAROBÁ - 29350000 - null/ES
Telefone : (28) 99955-8784

 

Início Estágio: 

05/03/2020

Fim Estágio: 

04/03/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO AO SETOR DE ENGENHARIA; COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS
AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 05/03/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95462

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: ELIZA ROPPE GUIOTO
Endereço: RUA PROJETADA NÚMERO 1, ATRAS DA DELAGICA DA POLICIA MILITAR
Bairro: CENTRO CEP: 29490000
E-mail: eliza.guioto@hotmail.com Fone:(28) 99988-1185
CPF: 146.050.627-85 CI: 3422130 Data Nasc.: 14/08/1993 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 8
Filiação Mãe: CLAUDIA APARECIDA ROPPE GUIOTO
Filiação Pai: EDISON LUIZ GUIOTO
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 23/03/2020 e término em 22/03/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar:  JOÃO ISMAEL
ORTULANE NARDOTO - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 23/03/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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ELIZA ROPPE GUIOTO 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

110727180320
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 158911

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  8 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : ELIZA ROPPE GUIOTO
Endereço : RUA PROJETADA NÚMERO 1, ATRAS DA DELAGICA DA POLICIA MILITAR, CENTRO - 29490000
- Atílio Vivácqua/ES
Telefone : (28) 99988-1185

 

Início Estágio: 

23/03/2020

Fim Estágio: 

22/03/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA BASE DE DADOS GIS, ANALISE ESPACIAL, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MAPAS,
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS, PROCESSAMENTO DE DADOS TOPOGRÁFICOS; CONTROLE DE QUALIDADE DE
DADOS CARTOGRÁFICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS
URBANOS, TOPOGRAFIA APLICADA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE
IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO
COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 23/03/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94968

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: FELIPE LEOPOLDINA DE MATOS
Endereço: OTÁVIO DA SILVA CRESPO, CASA
Bairro: ITAIPAVA CEP: 29338000
E-mail: felipe_lmatos@hotmail.com Fone:(28) 99915-9224
CPF: 153.508.107-40 CI: 742407-4 Data Nasc.: 09/05/1995 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Período: 10
Filiação Mãe: ROZANA LEOPOLDINA DE MATOS
Filiação Pai: ALDENIS FERREIRA DE MATOS
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIED LTDA

 Unidade: FACULDADE PITÁGORAS - GUARAPARI
Endereço: ROD. GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, Nº 1000
Bairro: LAGOA FUNDA CEP: 29214005
Cidade/UF: Guarapari / ES Fone: (27) 3221-6212
CNPJ/MF: 03.239.470/0032-05 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 1 mês e 26 dias, com início em 06/11/2019  e término em
31/12/2019.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte no valor
de R$ 7,50(sete reais e cinqüenta centavos) por dia.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
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f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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FELIPE LEOPOLDINA DE MATOS 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

152213041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156863

 
Escola: PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIED LTDA

Curso : ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2019  10 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : FELIPE LEOPOLDINA DE MATOS
Endereço : OTÁVIO DA SILVA CRESPO, CASA, ITAIPAVA - 29338000 - Itaipava (Itapemirim)/ES
Telefone : (28) 99915-9224

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

31/12/2019

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A
UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94961

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: GUTEMBERG RODRIGUES BUENO DAS DORES
Endereço: RUA CÉSAR DE BRITO PORTAS FILHO, PERTO DO CAMPO DAL PASSO
Bairro: AGOSTINHO SIMONATO CEP: 29311771
E-mail: gutorodrigues.b99@gmail.com Fone:(28) 3554-2461
CPF: 141.544.347-56 CI: 4056815-ES Data Nasc.: 19/04/1999 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 6
Filiação Mãe: FABIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES
Filiação Pai: ROGERIO BUENO DAS DORES
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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GUTEMBERG RODRIGUES BUENO
DAS DORES 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

154556041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156853

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  6 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : GUTEMBERG RODRIGUES BUENO DAS DORES
Endereço : RUA CÉSAR DE BRITO PORTAS FILHO, PERTO DO CAMPO DAL PASSO, AGOSTINHO SIMONATO -
29311771 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3554-2461

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95868

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: MATRIZ
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: GUTEMBERG RODRIGUES BUENO DAS DORES
Endereço: RUA CÉSAR DE BRITO PORTAS FILHO, PERTO DO CAMPO DAL PASSO
Bairro: AGOSTINHO SIMONATO CEP: 29311771
E-mail: gutorodrigues.b99@gmail.com Fone:(28) 3554-2461
CPF: 141.544.347-56 CI: 4056815-ES Data Nasc.: 19/04/1999 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: FABIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES
Filiação Pai: ROGERIO BUENO DAS DORES
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 24/11/2020 e término em 23/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, comunicando a outra parte;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 24/11/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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GUTEMBERG RODRIGUES BUENO
DAS DORES 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

111342201120
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 161160

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : GUTEMBERG RODRIGUES BUENO DAS DORES
Endereço : RUA CÉSAR DE BRITO PORTAS FILHO, PERTO DO CAMPO DAL PASSO, AGOSTINHO SIMONATO -
29311771 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3554-2461

 

Início Estágio: 

24/11/2020

Fim Estágio: 

23/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 24/11/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94959

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: HEBRON BAIENSE JORDÃO
Endereço: RUA OLEGÁRIO FRICKS , ENFRENTE A PRAÇA DA BÍBLIA
Bairro: CENTRO CEP: 29350000
E-mail: hebronbayer@gmail.com Fone:(0) 99934-3369
CPF: 142.428.797-92 CI: 3736253 Data Nasc.: 17/11/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: ADRIANA GOMES BAIENSE JORDÃO
Filiação Pai: JACQUES ANTONIO JORDÃO
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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HEBRON BAIENSE JORDÃO 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

153656041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156847

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2023  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : HEBRON BAIENSE JORDÃO
Endereço :   RUA OLEGÁRIO FRICKS , ENFRENTE A PRAÇA DA BÍBLIA , CENTRO - 29350000 - null/ES
Telefone : (0) 99934-3369

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95408

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: DEST-ES
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: JÂNIO LUNZ CONTARINI FILHO
Endereço: Rua José do Livramento, CASA 26, RUA DO BRUNO'S BAR
Bairro: Doutor Luiz Tinoco da Fonseca CEP: 29313275
E-mail: janio_contarine@hotmail.com Fone:(28) 3027-5121
CPF: 163.086.177-41 CI: 3846667 Data Nasc.: 22/09/1997 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 7
Filiação Mãe: ROSANGELA FIDELIS DA COSTA CONTARINI
Filiação Pai: JÂNIO LUNZ CONTARINI
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 9 meses e 22 dias, com início em 10/03/2020  e término em
31/12/2020.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
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f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 10/03/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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JÂNIO LUNZ CONTARINI FILHO 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

161730060320
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 158785

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  7 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : JÂNIO LUNZ CONTARINI FILHO
Endereço : Rua José do Livramento, CASA 26, RUA DO BRUNO'S BAR, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca -
29313275 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3027-5121

 

Início Estágio: 

10/03/2020

Fim Estágio: 

31/12/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.

 

 

 

 

Clicksign  5516C12E-07E8-4D7C-A689-307ED8CA5B8E



 página 5

 

ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 10/03/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94989

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: LAURA DE PAULA BUSON
Endereço: Rua Astor Dillen dos Santos, N 44
Bairro: Vila Rica CEP: 29301041
E-mail: laurabuson3@gmail.com Fone:(28) 99981-3952
CPF: 180.036.387-71 CI: 3792273 Data Nasc.: 03/10/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 6
Filiação Mãe: MARIA DE FATIMA DE PAULA BUSON
Filiação Pai: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como VALE TRANSPORTE como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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LAURA DE PAULA BUSON 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

085839061119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156972

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  6 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : LAURA DE PAULA BUSON
Endereço : Rua Astor Dillen dos Santos, N 44, Vila Rica - 29301041 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99981-3952

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95123

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
Endereço: Rua Altair Machado de Oliveira, CASA N26
Bairro: Alto Amarelo CEP: 29304430
E-mail: leandroadm22@gmail.com Fone:(28) 99969-3285
CPF: 112.916.987-10 CI: 1854767 Data Nasc.: 25/02/1986 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 7
Filiação Mãe: ALZIRA ALICE GUEDES NOGUEIRA
Filiação Pai: JOÃO NOGUEIRA DIAS
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 19/12/2019 e término em 18/12/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 19/12/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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LEANDRO GUEDES NOGUEIRA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

160257171219
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 157412

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  7 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
Endereço : Rua Altair Machado de Oliveira, CASA N26, Alto Amarelo - 29304430 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99969-3285

 

Início Estágio: 

19/12/2019

Fim Estágio: 

18/12/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 19/12/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95859

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: MATRIZ
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
Endereço: Rua Altair Machado de Oliveira, CASA N26
Bairro: Alto Amarelo CEP: 29304430
E-mail: leandroadm22@gmail.com Fone:(28) 99969-3285
CPF: 112.916.987-10 CI: 1854767 Data Nasc.: 25/02/1986 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 6
Filiação Mãe: ALZIRA ALICE GUEDES NOGUEIRA
Filiação Pai: JOÃO NOGUEIRA DIAS
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 24/11/2020 e término em 23/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, comunicando a outra parte;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 24/11/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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LEANDRO GUEDES NOGUEIRA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

162755181120
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 161135

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  6 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
Endereço : Rua Altair Machado de Oliveira, CASA N26, Alto Amarelo - 29304430 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99969-3285

 

Início Estágio: 

24/11/2020

Fim Estágio: 

23/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 24/11/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95057

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: MATEUS ELIAS BRASIL BERNARDES
Endereço: Rua Walter de Oliveira, Nº 112, BLOCO 2/ APTO 1403 UPPER HILL
Bairro: Gilberto Machado CEP: 29303292
E-mail: mateus_xx@live.com Fone:(28) 99886-5005
CPF: 147.056.437-80 CI: 3695648 Data Nasc.: 04/05/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 8
Filiação Mãe: MÁRCIA BRASIL BERNARDES
Filiação Pai: JOSÉ GILMAR BERNARDES
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 13 meses e 4 dias, com início em 28/11/2019  e término em
31/12/2020.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
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f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 28/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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MATEUS ELIAS BRASIL
BERNARDES 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

170629261119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 157284

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  8 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : MATEUS ELIAS BRASIL BERNARDES
Endereço :   Rua Walter de Oliveira, Nº 112, BLOCO 2/ APTO 1403 UPPER HILL , Gilberto Machado - 29303292
- Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99886-5005

 

Início Estágio: 

28/11/2019

Fim Estágio: 

31/12/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 28/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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Julio Cesar da Silva
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Reconheceu
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Log

26 Nov 2019, 17:07:16 Documento número bbf07e0c-2792-4d84-8d06-6eeb2d1c0466 criado por PRISCILA RONCONI

LYRA (Conta # EE5E-78DA-F64E-FBEA). Email: ielestagio-contratos@findes.org.br. Cadastro

Nacional informado: 147.746.927-35. Tamanho: 29 KB

26 Nov 2019, 17:13:15 Lista de assinatura iniciada por PRISCILA RONCONI LYRA (Conta # EE5E-78DA-F64E-FBEA). Email:

ielestagio-contratos@findes.org.br. Cadastro Nacional informado: 147.746.927-35.

26 Nov 2019, 17:14:41 Julio Cesar da Silva reconheceu (Conta #4C06-5606-0F9B-1ADF). Email:

julio.silva@sqltecnologia.com.br. IP: 187.36.173.42. Cadastro Nacional informado: 017.397.367-

10.

26 Nov 2019, 17:41:31 Mateus Elias Brasil Bernardes assinou (Conta #85A9-A729-76B4-F757). Email:

mateus_xx@live.com. IP: 200.196.134.251. Cadastro Nacional informado: 147.056.437-80.

27 Nov 2019, 08:29:34 Cezar Emanuel Saraiva assinou (Conta #AA37-C0FE-3FD1-BBE0). Email:

cezar.saraiva@sqltecnologia.com.br. IP: 187.36.173.42. Cadastro Nacional informado:

044.637.398-29.

28 Nov 2019, 09:30:44 Lorena Sathler da Rocha Saiter, Coordenadora Técnica, IEL-ES assinou (Conta #6B73-DC5B-9480-

974B). Email: lsathler@findes.org.br. IP: 200.217.5.172. Cadastro Nacional informado:

074.993.607-09.

01 Dez 2019, 07:00:46 Cintia Cristina Lima Teixeira reconheceu (Conta #2A02-9A09-10AD-42A7). Email:

cintiateixeira@saocamilo-es.br. IP: 177.79.75.154. Cadastro Nacional informado: 959.638.477-53.

01 Dez 2019, 10:20:01 Francisco de Lelis Maciel assinou (Conta #B986-9B52-3F3E-01E1). Email: lelismaciel@saocamilo-

es.br. IP: 191.246.37.118. Cadastro Nacional informado: 714.770.126-72.
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95132

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: MATHEUS MIRANDA LOUGON MISSE
Endereço: Rua Padre Siro Franco, NUMERO 86
Bairro: Recanto CEP: 29303080
E-mail: matheusmisse@hotmail.com Fone:(28) 99942-6599
CPF: 169.506.097-01 CI: 3619597 Data Nasc.: 30/09/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 8
Filiação Mãe: MIRELA BALMAS DE MIRANDA MISSE
Filiação Pai: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 12 meses e 12 dias, com início em 20/12/2019 e término em
31/12/2020.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte no valor
de R$ 7,50(sete reais e cinqüenta centavos) por dia.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: JULIO CESAR DA
SILVA - ADMINISTRAÇÃO .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
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descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 20/12/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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MATHEUS MIRANDA LOUGON
MISSE 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

150210181219
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 157485

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  8 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: JULIO CESAR DA SILVA                                    ADMINISTRAÇÃO  

 
Estagiário : MATHEUS MIRANDA LOUGON MISSE
Endereço : Rua Padre Siro Franco, NUMERO 86, Recanto - 29303080 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99942-6599

 

Início Estágio: 

20/12/2019

Fim Estágio: 

31/12/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 20/12/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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Reconheceu

BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE
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Assinou
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Reconheceu
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Log
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18 Dez 2019, 15:27:31 Julio Cesar da Silva reconheceu (Conta #4C06-5606-0F9B-1ADF). Email:
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10.
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bruna.artiballe@sqltecnologia.com.br. IP: 177.137.226.197. Cadastro Nacional informado:

407.483.008-64.

19 Dez 2019, 08:19:14 Lorena Sathler da Rocha Saiter, Coordenadora Técnica, IEL-ES assinou (Conta #6B73-DC5B-9480-

974B). Email: lsathler@findes.org.br. IP: 200.217.5.172. Cadastro Nacional informado:

074.993.607-09.

19 Dez 2019, 16:40:40 Cintia Cristina Lima Teixeira reconheceu (Conta #2A02-9A09-10AD-42A7). Email:

cintiateixeira@saocamilo-es.br. IP: 189.84.211.173. Cadastro Nacional informado: 959.638.477-

53.
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23 Dez 2019, 10:56:01 Francisco de Lelis Maciel assinou (Conta #B986-9B52-3F3E-01E1). Email: lelismaciel@saocamilo-

es.br. IP: 189.62.22.136. Cadastro Nacional informado: 714.770.126-72.
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94960

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: PABLO PATRICK RODRIGUES PEREIRA
Endereço: Rua Jerônimo Ribeiro, 39 , LADO IMPAR
Bairro: Amarelo CEP: 29304642
E-mail: pablo_bacana14@hotmail.com Fone:(28) 99950-5989
CPF: 139.269.397-70 CI: 3223426 Data Nasc.: 04/05/1996 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: VANDERLEIA PIMENTEL PEREIRA
Filiação Pai: ELIA RODRIGUES PEREIRA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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PABLO PATRICK RODRIGUES
PEREIRA 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

154139041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156850

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2022  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : PABLO PATRICK RODRIGUES PEREIRA
Endereço :   Rua Jerônimo Ribeiro, 39 , LADO IMPAR , Amarelo - 29304642 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99950-5989

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94962

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: PAULO DORIGUETTO DE ALMEIDA
Endereço: RUA JERÔNIMO RIBEIRO , CASA, NÚMERO 165
Bairro: AMARELO CEP: 29304642
E-mail: paulodoriguetto@gmail.com Fone:(28) 99926-7095
CPF: 173.446.567-01 CI: 3617147 Data Nasc.: 02/11/1997 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 6
Filiação Mãe: ELIANA PEREIRA DORIGUETTO FERRAZ
Filiação Pai: PAULO FERNANDO DOMINGUES DE ALMEIDA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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PAULO DORIGUETTO DE ALMEIDA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

154829041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156854

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  6 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : PAULO DORIGUETTO DE ALMEIDA
Endereço : RUA JERÔNIMO RIBEIRO , CASA, NÚMERO 165, AMARELO - 29304642 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99926-7095

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94985

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: PEDRO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: AV. SÃO JOÃO BATISTA, 279, SEGUNDO ANDAR
Bairro: CENTRO CEP: 29480000
E-mail: felipeolivier9@gmail.com Fone:(28) 2899-88568
CPF: 136.226.877-11 CI: 4114240 Data Nasc.: 17/12/1998 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: ROZIANE BITENCOURT DA SILVA OLIVEIRA
Filiação Pai: WRLEY REMY ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como VALE TRANSPORTE como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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PEDRO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

081451061119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156865

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2022  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : PEDRO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
Endereço : AV. SÃO JOÃO BATISTA, 279, SEGUNDO ANDAR, CENTRO - 29480000 - Muqui/ES
Telefone : (28) 2899-88568

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95183

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: TAINAN DE SANTANA PASSOS
Endereço: RUA ANTÔNIO ADVERCI, 2D, PROXIMO AO DETRAN
Bairro: Ibitiquara CEP: 29307172
E-mail: tainan_santana91@hotmail.com Fone:(28) 99994-8605
CPF: 135.951.437-60 CI: 3072751 Data Nasc.: 05/12/1991 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 10
Filiação Mãe: VALDETE DE SANTANA PASSOS
Filiação Pai: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 5 meses e 17 dias, com início em 14/01/2020  e término em
30/06/2020.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte no valor
de R$ 7,50(sete reais e cinqüenta centavos) por dia.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
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descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 14/01/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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TAINAN DE SANTANA PASSOS 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

113034130120
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 157674

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  10 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : TAINAN DE SANTANA PASSOS
Endereço : RUA ANTÔNIO ADVERCI, 2D, PROXIMO AO DETRAN, Ibitiquara - 29307172 - Cachoeiro de
Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99994-8605

 

Início Estágio: 

14/01/2020

Fim Estágio: 

30/06/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 14/01/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE
Assinou

Log

13 Jan 2020, 11:31:44 Documento número 3445fafb-b768-44d4-b325-1c4f521c0cd9 criado por PRISCILA RONCONI

LYRA (Conta # EE5E-78DA-F64E-FBEA). Email: ielestagio-contratos@findes.org.br. Cadastro

Nacional informado: 147.746.927-35. Tamanho: 29 KB

13 Jan 2020, 11:34:24 Lista de assinatura iniciada por PRISCILA RONCONI LYRA (Conta # EE5E-78DA-F64E-FBEA). Email:

ielestagio-contratos@findes.org.br. Cadastro Nacional informado: 147.746.927-35.

13 Jan 2020, 11:35:40 BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE assinou (Conta #A2E9-0FAE-56BB-CDE4). Email:

bruna.artiballe@sqltecnologia.com.br. IP: 177.137.226.160. Cadastro Nacional informado:

407.483.008-64.

13 Jan 2020, 11:39:32 Julio Cesar da Silva reconheceu (Conta #4C06-5606-0F9B-1ADF). Email:

julio.silva@sqltecnologia.com.br. IP: 187.36.172.235. Cadastro Nacional informado: 017.397.367-

10.

13 Jan 2020, 12:03:05 Tainan de Santana Passos assinou (Conta #3D40-4EB9-AACB-D3A8). Email:

tainan_santana91@hotmail.com. IP: 189.29.240.181. Cadastro Nacional informado: 135.951.437-

60.

13 Jan 2020, 14:28:46 Érika Nogueira Barbosa, , IEL-ES assinou (Conta #62F5-CE67-D381-A968). Email:

enbarbosa@findes.org.br. IP: 200.217.5.172. Cadastro Nacional informado: 120.018.237-54.

13 Jan 2020, 15:32:50 Cintia Cristina Lima Teixeira reconheceu (Conta #2A02-9A09-10AD-42A7). Email:

cintiateixeira@saocamilo-es.br. IP: 189.84.211.173. Cadastro Nacional informado: 959.638.477-

53.

14 Jan 2020, 11:00:50 Francisco de Lelis Maciel assinou (Conta #B986-9B52-3F3E-01E1). Email: lelismaciel@saocamilo-

es.br. IP: 187.26.210.26. Cadastro Nacional informado: 714.770.126-72.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 23 de Junho de 2021, 15:15

3445fafb-b768-44d4-b325-1c4f521c0cd9
Página 1 de 2



Hash do documento original (SHA256): 24bc5736da9b6c9c6efeda7eee7779efb1331891183d7cb8999b23a2fab7b032

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3445fafb-b768-44d4-b325-1c4f521c0cd9, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 23 de Junho de 2021, 15:15

3445fafb-b768-44d4-b325-1c4f521c0cd9
Página 2 de 2



   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94898

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: ESCRITÓRIO - Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: THAYZ DELES DE LIMA
Endereço: MACHADO DE ASSIS 157, CASA
Bairro: SÃO LUIZ GONZAGA CEP: 29306866
E-mail: thayz_delles@hotmail.com Fone:(28) 99904-2996
CPF: 142.161.537-12 CI: 3450532 Data Nasc.: 07/10/1993 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 9
Filiação Mãe: JOZENILDA DELES DE LIMA
Filiação Pai: JOSIMAR ROSA DE LIMA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 Unidade: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Endereço: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, EM FRENTE A CONCESSIONÁRIA REVAL (FIAT)
Bairro: LAGOA FUNDA CEP: 29215002
Cidade/UF: Guarapari / ES Fone: (27) 3361-8300
CNPJ/MF: 38.733.648/0023-55 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 8 meses e 17 dias, com início em 14/10/2019  e término em
30/06/2020.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 14/10/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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THAYZ DELES DE LIMA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

163745101019
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156515

 
Escola: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  9 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : THAYZ DELES DE LIMA
Endereço : MACHADO DE ASSIS 157, CASA, SÃO LUIZ GONZAGA - 29306866 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99904-2996

 

Início Estágio: 

14/10/2019

Fim Estágio: 

30/06/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS COLETADOS EM CAMPO COM A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO;
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO; ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE; ANALISE E TRATAMENTO DE DADOS
GEORREFERENCIADOS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 14/10/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95484

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: PRAÇA GIL GOULART, 23
Bairro: INDEPENDÊNCIA CEP: 29306327
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim - Campo
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: THIAGO EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA SILVA
Endereço: Rua Doutor Osires Almeida de Freitas, Casa
Bairro: Vila Rica CEP: 29301020
E-mail: thiago.emanuel14@gmai.com Fone:(28) 3028-4333
CPF: 176.109.887-07 CI:  Data Nasc.: 07/03/1999 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 7
Filiação Mãe: Elizabeth Lima de Oliveira Silva
Filiação Pai: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 07/05/2020 e término em 06/05/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: DAVI DO VALE
NUNES - ARQUITETURA E URBANISMO.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 07/05/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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THIAGO EMANUEL LIMA DE
OLIVEIRA SILVA 

(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

153842040520
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 159222

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  7 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : PRAÇA GIL GOULART, 23, INDEPENDÊNCIA - 29306327 - Cachoeiro de Itapemirim / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: DAVI DO VALE NUNES                                    ARQUITETURA E URBANISMO 

 
Estagiário : THIAGO EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA SILVA
Endereço : Rua Doutor Osires Almeida de Freitas, Casa, Vila Rica - 29301020 - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3028-4333

 

Início Estágio: 

07/05/2020

Fim Estágio: 

06/05/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A
UTILIZAÇÃO DE MICRO COLETOR DE DADOS.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 07/05/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94963

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: TIAGO LIZARDO OLIVEIRA
Endereço: Rua Francisco de Almeida Ramos, NÚMERO 08, KM 90
Bairro: Otton Marins CEP: 29301801
E-mail: tiago-lizardo7@hotmail.com Fone:(28) 3518-9824
CPF: 173.558.137-22 CI: 19.725.977 Data Nasc.: 14/09/1996 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 6
Filiação Mãe: TÂNIA MARIA LIZARDO
Filiação Pai: RENATO OLIVEIRA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 24 meses, com início em 06/11/2019 e término em 05/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
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qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ANA LÚCIA DE
SOUZA OLIVEIRA - ENGENHARIA CIVIL .
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
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escolares ou acadêmicas
 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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TIAGO LIZARDO OLIVEIRA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

155402041119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156855

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  6 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: ANA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA                                    ENGENHARIA CIVIL  

 
Estagiário : TIAGO LIZARDO OLIVEIRA
Endereço : Rua Francisco de Almeida Ramos, NÚMERO 08, KM 90, Otton Marins - 29301801 - Cachoeiro de
Itapemirim/ES
Telefone : (28) 3518-9824

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

05/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 95860

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: MATRIZ
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: 
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: TIAGO LIZARDO OLIVEIRA
Endereço: Rua Francisco de Almeida Ramos, NÚMERO 08, KM 90
Bairro: Otton Marins CEP: 29301801
E-mail: tiago-lizardo7@hotmail.com Fone:(28) 99902-3643
CPF: 173.558.137-22 CI: 19.725.977 Data Nasc.: 14/09/1996 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 4
Filiação Mãe: TÂNIA MARIA LIZARDO
Filiação Pai: RENATO OLIVEIRA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: CARLA MARA FRANCO KROHLING
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio terá a duração de 12 meses, com início em 24/11/2020 e término em 23/11/2021.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, comunicando a outra parte;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 24/11/2020
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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TIAGO LIZARDO OLIVEIRA 
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

165727181120
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 161137

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2021  4 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : TIAGO LIZARDO OLIVEIRA
Endereço : Rua Francisco de Almeida Ramos, NÚMERO 08, KM 90, Otton Marins - 29301801 - Cachoeiro de
Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99902-3643

 

Início Estágio: 

24/11/2020

Fim Estágio: 

23/11/2021

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 24/11/2020

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

    

Curricular  não obrigatório
Nº. do TCE: 94987

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a
preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no
D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir
nomeadas: 

CONCEDENTE
Razão Social: SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Unidade: VITÓRIA
Endereço: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401
Bairro: Santa Lúcia CEP: 29056230
Local do Estágio: Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: julio.silva@sqltecnologia.com.br Fone: 3207-8793

 19.671.911/0001-79CNPJ/MF:
 

ESTAGIÁRIO
Nome: VINICIUS PORTO OLIVEIRA
Endereço: Rua Valdecy Antônio Savignon, Nº 22
Bairro: São Francisco de Assis CEP: 29317433
E-mail: vinicius.oliveirap@gmail.com Fone:(28) 99944-5562
CPF: 151.237.507-11 CI: 3365163 Data Nasc.: 01/02/1995 Nível: SUPERIOR
Curso: ENGENHARIA CIVIL Período: 8
Filiação Mãe: MARIA LUCIA DA SILVA GOMES PORTO
Filiação Pai: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Nome: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

 Unidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO
Endereço: RUA SÃO CAMILO DE LÉLLIS, 1
Bairro: BAIRRO PARAÍSO CEP: 29304910
Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim / ES Fone: (28) 3526-5941
CNPJ/MF: 58.250.689/0007-88 
 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES - IEL-ES
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N 2053
Bairro: SANTA LUCIA
Cidade/UF: Vitória/ Espírito Santo CEP: 29.056-913 Fone: (27) 3334-5747
CNPJ/MF: 28.164.937/0001-11 Representante: PAULO LACERDA ALMEIDA E SILVA
 

Conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - A   compromete-se a contratar o(a) estagiário(a) observando as cláusulas doCONCEDENTE
Contrato firmado com o  , a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela INSTITUIÇÃO DEIEL-ES
ENSINO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante da   junto à   deve buscar oINSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTE,
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido
em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O estágio terá a duração de 13 meses e 26 dias, com início em 06/11/2019 e término em
31/12/2020.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o
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limite de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, pois nesse caso a lei não impõe
qualquer limitação para duração de estágio.
 
CLÁUSULA QUARTA  - A jornada de estágio será de 6 horas diárias totalizando 30 horas semanais, devendo ser
cumprida nos seguintes dias e horário: 2ª a 6ª das 07:00 às 13:00
 
CLÁUSULA QUINTA  - A    pagará ao    mensalmente, a importância de R$CONCEDENTE ESTAGIÁRIO,
900,00(novecentos reais) a título de bolsa , bem como AUXILIO TRANSPORTE (VALE) como Auxílio Transporte por mês.
 
CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, o(a) estagiário(a) estará segurado(a)
contra acidentes pessoais, conforme apólice de nº. 101820051324808  da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A(seguradora).
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de acidente pessoal os contatos deverão ser realizados apenas pelo telefone (61) 0800

, mediante apresentação do número do   do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.723 3030 CPF
 
CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações da CONCEDENTE:

a)  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observado o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente
para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNA CRISTINA
MARTINS ARTIBALLE - ENGENHARIA CIVIL.
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d)  Disponibilizar à    subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO
avaliação do estágio;
e) Enviar à   com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, comINSTITUIÇÃO DE ENSINO,
vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f)  Em caso de rescisão, finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico    ou solicitarsne.iel.org.br/es,
formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do Estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estagiário;
g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
h) Fornecer o auxilio transporte conforme previsto na cláusula quinta deste instrumento;
i) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, segundo estipulado no Termo de Compromisso;
j) Assegurar 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 nas férias escolares e dentro do período do contrato.
1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1
(um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea “j” deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
Contraprestação;
k) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

 
CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b)  Conhecer e cumprir as normas da  , em especial as que resguardam o sigilo de informaçõesCONCEDENTE
técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da CONCEDENTE;
d)  Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões
estabelecidos pela  ;INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e) Comunicar à   e ao   a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventualCONCEDENTE IEL-ES
mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao   e/ou à Instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo comIEL-ES
as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

 
CLÁUSULA NONA - São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, 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;
b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário;
d)  Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
e)  Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
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g)  Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas

 
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do IEL-ES:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da   ou do CONCEDENTE ESTAGIÁRIO, com prévia comunicação;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TERMO DE

 bem como nos convênios com a   e no contrato com a COMPROMISSO DE ESTÁGIO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 dos quais decorre este documento legal.CONCEDENTE,

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Este Contrato de Estágio terá validade mediante assinatura e carimbo das partes envolvidas nas 04 (quatro) vias
do TCE no prazo máximo de 10 dias, ou o mesmo será cancelado.
b) Enquanto o termo de compromisso de estágio não for entregue no IEL-ES o aluno não estará segurado contra
acidentes pessoais.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As faltas não justificadas ou não autorizadas poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela
concedente, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.
 
E por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.
 
 

Vitória, 06/11/2019
                                                               

 
  
 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

_______________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

(carimbo e assinatura)
 
  
 

_______________________________
Estagiário(a)
(assinatura)

 
  
 

Visto do IEL : __________________________________    
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VINICIUS PORTO OLIVEIRA  
(Assinatura por extenso)

 Instituição de Ensino
(carimbo e assinatura)

084441061119
 

Empresa Concedente
(carimbo e assinatura)

 

    

Plano de atividades de estágio
nº do encaminhamento : 156970

 
Escola: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO

Curso : ENGENHARIA CIVIL
Previsão Término do Curso :    Período/Ano/Módulo: 2020  8 º  

 
Campo de Estágio : SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 128, ED. CASA DO COMÉRCIO II SALA 401, Santa Lúcia -
29056230 - Vitória / ES
Telefone : (27) 3207-8793  

Supervisor :   Formação: BRUNA CRISTINA MARTINS ARTIBALLE                                    ENGENHARIA CIVIL 

 
Estagiário : VINICIUS PORTO OLIVEIRA
Endereço : Rua Valdecy Antônio Savignon, Nº 22, São Francisco de Assis - 29317433 - Cachoeiro de
Itapemirim/ES
Telefone : (28) 99944-5562

 

Início Estágio: 

06/11/2019

Fim Estágio: 

31/12/2020

Carga Horária:

30 horas semanais

Turnos de Estágio:07:00 às
13:00

 
O Estagiário deverá aprender, realizando apoio nas seguintes atividades:

APOIO NA COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CENSITÁRIAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOLETOR DE DADOS; O CADASTRADOR IRÁ VISITAR OS IMÓVEIS ABORDANDO PROPRIETÁRIO/
RESPONSÁVEIS PARA O INÍCIO DA COLETA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS AO CURSO.

 

 
Obs.: de acordo com a Lei 11.788 de 25/09/2008, somente poderão estagiar os alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando efetivamente as aulas. Toda alteração nas atividades de estágio previstas neste plano
somente serão validadas após registro no  site sne.iel.org.br/es, procedimento que deverá ser realizado pela
Concedente ou pelo IEL, atravé de aditivos.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

E AVALIAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE

(Preenchimento obrigatório pela Parte Concedente conforme Lei 11.788/2008, Art. 7º, § II)

 

A Parte Concedente de Estágio declara que oferece condições de instalações para estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do aluno/estagiário.

 

Declara ainda estar ciente que o espaço físico onde o estagiário estará alocado não causa prejuízos à saúde ou
integridade física do estagiário.

 

O espaço físico onde o estágio será realizado se caracteriza por ser um ambiente limpo, iluminado, arejado, livre de
barulho, confortável, seguro e organizado. Serão disponibilizados equipamentos de trabalho adequados para a execução
das atividades do estagiário.

 

A Parte Concedente declara que as informações acima são verídicas e que qualquer alteração será informada à
Instituição de Ensino.

 

Vitória, 06/11/2019

 

_______________________________
EMPRESA CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)
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julio.silva@sqltecnologia.com.br. IP: 187.36.173.42. Cadastro Nacional informado: 017.397.367-

10.
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Aditivo do Termo de Compromisso
Nº 2 /T. Compromisso Nº 94989

  
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - VITÓRIA
, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominado  e de outro lado, o(a) estudante19.671.911/0001-79 CONCEDENTE

 telefone , residente e domiciliado(a) na cidade de , LAURA DE PAULA BUSON, 99981-3952 Cachoeiro de Itapemirim
portador(a) do CPF nº   denominado(a) , aluno(a) regularmente matriculado(a) e com180.036.387-71 ESTAGIÁRIO(A)
freqüência efetiva no curso de  da  ENGENHARIA CIVIL UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO - SÃO CAMILO -

, doravante denominada , acordamCENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e estabelecem entre si as cláusulas e condições conforme Lei 11.788 de 25/09/2008 que regerão este TERMO ADITIVO

. O presente Termo é assinado, também, pela , na condição de interveniente.DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 

  

Este termo aditivo altera e descreve a atualização dos itens abaixo:

  
Supervisor de estágio:   - Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNACLÁUSULA SÉTIMA
CRISTINA MARTINS ARTIBALLE, com formação em ENGENHARIA CIVIL.
 
 
 

SOBRE A DATA DE VIGÊNCIA
As alterações acordadas neste Termo Aditivo passam a vigorar a partir do dia 18/01/2021;
 

OBSERVAÇÕES

Permanecem inalteradas todos os demais itens do Termo De Compromisso de Estágio, do qual este Termo Aditivo passa
a fazer parte integrante.

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo, as partes assinam-no em 04 (quatro)
vias de igual teor, cabendo 01(uma) via para cada uma das partes.

 

 

Vitória, 18/01/2021 
_______________________________

Empresa Concedente
(Assinatura e Carimbo)

_______________________________
Instituição de Ensino

(Assinatura e Carimbo)

 

________________________________
Visto IEL

_______________________________
Estagiário(a)
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Aditivo do Termo de Compromisso
Nº 2 /T. Compromisso Nº 94962

  
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - VITÓRIA
, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominado  e de outro lado, o(a) estudante19.671.911/0001-79 CONCEDENTE

 telefone ,  residente e domiciliado(a) na cidade de   PAULO DORIGUETTO DE ALMEIDA, 99926-7095 Cachoeiro de
, portador(a) do CPF nº   denominado(a) , aluno(a) regularmenteItapemirim 173.446.567-01 ESTAGIÁRIO(A)

matriculado(a) e com freqüência efetiva no curso de  da   ENGENHARIA CIVIL UNIÃO SOCIAL CAMILIANA -
, doravante denominada CACHOEIRO - SÃO CAMILO - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO

, acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições conforme Lei 11.788 deINSTITUIÇÃO DE ENSINO
25/09/2008 que regerão este . O presente Termo é assinado, também, pela TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO

, na condição de interveniente.INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 

  

Este termo aditivo altera e descreve a atualização dos itens abaixo:

  
Supervisor de estágio:   - Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNACLÁUSULA SÉTIMA
CRISTINA MARTINS ARTIBALLE, com formação em ENGENHARIA CIVIL.
 
 
 

SOBRE A DATA DE VIGÊNCIA
As alterações acordadas neste Termo Aditivo passam a vigorar a partir do dia 18/01/2021;
 

OBSERVAÇÕES

Permanecem inalteradas todos os demais itens do Termo De Compromisso de Estágio, do qual este Termo Aditivo passa
a fazer parte integrante.

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo, as partes assinam-no em 04 (quatro)
vias de igual teor, cabendo 01(uma) via para cada uma das partes.

 

 

Vitória, 18/01/2021 
_______________________________

Empresa Concedente
(Assinatura e Carimbo)

_______________________________
Instituição de Ensino

(Assinatura e Carimbo)

 

________________________________
Visto IEL

_______________________________
Estagiário(a)
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Aditivo do Termo de Compromisso
Nº 2 /T. Compromisso Nº 95484

  
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - VITÓRIA
, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominado  e de outro lado, o(a) estudante19.671.911/0001-79 CONCEDENTE

 telefone ,  residente e domiciliado(a) na cidade de   THIAGO EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA SILVA, 3028-4333
, portador(a) do CPF nº   denominado(a) , aluno(a)Cachoeiro de Itapemirim 176.109.887-07 ESTAGIÁRIO(A)

regularmente matriculado(a) e com freqüência efetiva no curso de  da  ENGENHARIA CIVIL UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
, doravante denominada - CACHOEIRO - SÃO CAMILO - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO

, acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições conforme Lei 11.788 deINSTITUIÇÃO DE ENSINO
25/09/2008 que regerão este . O presente Termo é assinado, também, pela TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO

, na condição de interveniente.INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 

  

Este termo aditivo altera e descreve a atualização dos itens abaixo:

  
Supervisor de estágio:   - Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNACLÁUSULA SÉTIMA
CRISTINA MARTINS ARTIBALLE, com formação em ENGENHARIA CIVIL.
 
 
 

SOBRE A DATA DE VIGÊNCIA
As alterações acordadas neste Termo Aditivo passam a vigorar a partir do dia 18/01/2021;
 

OBSERVAÇÕES

Permanecem inalteradas todos os demais itens do Termo De Compromisso de Estágio, do qual este Termo Aditivo passa
a fazer parte integrante.

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo, as partes assinam-no em 04 (quatro)
vias de igual teor, cabendo 01(uma) via para cada uma das partes.

 

 

Vitória, 18/01/2021 
_______________________________

Empresa Concedente
(Assinatura e Carimbo)

_______________________________
Instituição de Ensino

(Assinatura e Carimbo)

 

________________________________
Visto IEL

_______________________________
Estagiário(a)
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Aditivo do Termo de Compromisso
Nº 3 /T. Compromisso Nº 94893

  
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - VITÓRIA
, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominado  e de outro lado, o(a) estudante19.671.911/0001-79 CONCEDENTE

 telefone ,  residente e domiciliado(a) na cidade de ,  LARA DE SOUZA SCARTON, 99903-8113 Atílio Vivácqua
portador(a) do CPF nº   denominado(a) , aluno(a) regularmente matriculado(a) e com174.903.507-35 ESTAGIÁRIO(A)
freqüência efetiva no curso de  da  ARQUITETURA E URBANISMO UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CACHOEIRO - SÃO

, doravante denominada CAMILO - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CACHOEIRO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
, acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições conforme Lei 11.788 de 25/09/2008 que regerão este TERMO

. O presente Termo é assinado, também, pela , na condição deADITIVO DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
interveniente.

 

  

Este termo aditivo altera e descreve a atualização dos itens abaixo:

  
Supervisor de estágio:   - Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: BRUNACLÁUSULA SÉTIMA
CRISTINA MARTINS ARTIBALLE, com formação em ENGENHARIA CIVIL.
 
 
 

SOBRE A DATA DE VIGÊNCIA
As alterações acordadas neste Termo Aditivo passam a vigorar a partir do dia 18/01/2021;
 

OBSERVAÇÕES

Permanecem inalteradas todos os demais itens do Termo De Compromisso de Estágio, do qual este Termo Aditivo passa
a fazer parte integrante.

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo, as partes assinam-no em 04 (quatro)
vias de igual teor, cabendo 01(uma) via para cada uma das partes.

 

 

Vitória, 18/01/2021 
_______________________________

Empresa Concedente
(Assinatura e Carimbo)

_______________________________
Instituição de Ensino

(Assinatura e Carimbo)

 

________________________________
Visto IEL

_______________________________
Estagiário(a)
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