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Oficio 239/17

Guanambi, 27 de setembro de 2017.

Do:

Ntlcleo de Estagios da FG
Para:

0 Ivlunicipio de Riacho de Santana
Att., Exmo. Sr. Prefeito Alan Brito Vieira

Assunto: Devolucao de Convenio para reconhecimento de firma
0 Ndcleo de Estagios da Faculdade Guanambi devolve as 02 (duas) vias da
Minuta de Contrato de Convenio para reconhecimento de f'irma da assinatura do
representante legal do municipio. Assim, logo ap6s este procedimento, 01 (uma)
via ficara com o Municipio e a outra devera ser devolvida a FG.

Sinalizamos tambem, que para finalizar o processo de celebragao de convenio, o
ato devera ser divulgado no Diario Oficial do Municipio conforme clausula 15a do

contrato.

A formalizagao deste convenio firma parceria de cooperagao tecnico-cientifica
para

o

desenvolvimento

de

Estagios

Curriculares

Obrigat6rios

e

Nao

Obrigat6rios dos cursos de Graduagao e T6cnico da FG. Entretanto, quaisquer

umas das modalidades s6 poderao acontecer mediante ciencia e aprovagao de
ambos os envolvidos (Prefeitura e FG). Dessa forma, caso o municipio tenha

interesse em captar algum aluno, este devera ser direcionado ao Ntlcleo de

Estagios, setor responsavel pela organizagao da documentagao de estagio da
FG, tanto na modalidade Curricular Obrigat6ria (cumprida em urn periodo
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especifico do curso) como na Nao-Obrigat6ria (anteriormente identificada como
Estagio Extra).

Desde ja agradecemos pela parceria firmada e nos colocamos a disposigao para
maiores esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
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Atenciosamente,
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Ndcleo de Estagidsx
nucleodeBstaaios®faculdadeciuanambi.edu.br
Ramal: (77) 3451.8423
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MINUTA DE CONTRAT0 DE CONvfiNIO
CoNVENION°jfl/J±QUEENTRESICELEBRAMCENTRODEEDUCACAO
SUPERIOR

DE

GUANAMBI

-

CESG,

MANTENEDOR

DA

FACULl)ADE

GUANAMBI - FG, E 0 MUNIcipIO DE RIACH0 DB SANTANA ESTAI)O DA BAHIA PARA A REALIZACA0 DE ESTAGI0 CURRICul,AR
SUPERVIsloNADO OBRIGAT6R]O E NAO OBRIGATdRIO DO(S) CURSO(S) DE

GRADUACAO E TECNICOS DA FACULDADE GUANAMBI, OBJETIVANDO 0
INTERCAMBIO E A COOPERAC^O TECNICO-CIENTI'FICA. DESENVOLVENDO
MUTIJAMENTE

AT[VIDADES

E/OU

PROJETOS

VOLTADOS

PARA

A

FORMACAO PROFISSIONAL DOS DISCENTES DA FG.

0 CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI - CESG, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 04.097.860/0001-46, mantenedora da
FACULDADE GUANAMBI, doravante denominada FG, crecfei7cjedcz pefa Po7:faria #°.
3.081, de 07/11/2002, publicada no DOU 08/09/2002, pg.115, com sede I+a Awe;riida pedro
Felipe Duarte, n.a 4911, Baino Sao Sebastifo, CEP 46.430-000, Municipio de Guanambi,

E#£E#e¥Vide]:i;uoffi&te]i#+Lfnetriasb#sifevfte;eeETfi#
DA BAHIA, doravante

denominado CONCHDENTE, pessoa juridica de direito intemo,

inscrito
no
CNPJ sob o n°.14.105.191/000l-60, com sede na praca Monsenhor Tobia,
n° 321, Centro, Riacho de Santana, Estado da Bahia, CEP 46.470-000, neste ato representado

=]feumRce#tFoteriviLaprib°;#us#[[#£L£#±#£mfunvj:e,£LiiTi#£|i#
11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Lei n° 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educapao
IVczcto#c7//, observadas as modificag6es introduzidas pela fel. 72°. /2.06JAOO9, mediante
as seguintes clausulas e condig6es:

CLAUSULA lfl: D0 0RIETO - Este conv6nio visa a realizap5o de Estagio Curricular
Supervisionado Obrigat6rio, Esfagio Supervisionado Nfro-Obrigat6rio e/ou Ensino Clinico

dos alunos regularmente matriculados na E4CunL4DE Gt/:4N4MBJ - FG e que veiiham
frequentando o(s) Curso(s) de Gradua¢o e Curso(s) T6cnico(s) ¢RONATEC) da
FACULDADE GUANAMBI, e tern por objetivo a utilizac5o da reds de servigos da
CONCEDENTE que estejam relacionados a area de atua¢o do(s) aluno(s), al6m de
estabelecer programapao de m`itua cooperapao entre os participes, a fim de propiciarem ao
Edueando oportunidade para aprofundar conhecimentos, desenvolver habilidedes
significativas para formapao profissional, te6rica e pratica a urn s6 tempo, por meios de
programas de pesquisa e coopera96o cientificas e atividades participativas.

Ptrrdyrq/a J7.fro.. 0 Esfagio Supervisionado, quando Curricular Obrigat6rio, hao sera
remunerado e, ao rev6s, quando for Esfagio Supervisionado N5o-Obrigat6rio, este deverS
compulsoriamente, ser remunerado pelo CONCEDENTE, que tambem se obriga, mos termus
da Lei, a conceder auxilio transporte.

CLAUSULA 2a: DO TERMO DE ConmROMISSO -Nos termos da Lei n°. I I.788/08, a
concessao do estagio Obrigatorio e Nao Obrigat6rio tornar-se-a efetiva mediante a celebragiv
de Termo de Compromisso entre a CONCEDENTE e o EI)UCANDO,

:oravan%

CESG -Centro de Educapao Superior de Guammbi, mantenedora da FACULDAI)E GUANAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Gunambi. Bahia
v\ \o\ . rai``Ild.ideFriiaiiambi .ediLbr / (77) 345 I -8400
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denomindo ESTAGIARIO, c:`ri`#t:Hrh:£i:L#Lfa"e\*iessa da FG, devendo ficar estabelecido,
de comum acordo, as condic6es necessarias a realizagao do estagio curricular.

Cl.AUSULA 3a: DA EXECUCAO - A execugao deste convenio dar-se-a dentro do que
preconiza a legisla9ao vigente para esfagio, consubstanciado na Lei n°. 11.788/08, e no quarto
eestabelecido pelo Minist6rio da Educagao, de acordo com o Projeto Pedag6gico do(s)
Curso(s) ao qual se destina o est4gio.

CLAUSULA 4a: DOS COMPROMISSOS DA FACULDADE GUANAMBI PARA

ESTAGI0S 0BRIGATORIOS - A FG compronete-se a:
I.

Apresentar a CONCEDHNTE a proposta de atividades do(s) estagio(s) curricular(es)
e as condic6es basicas para o funcionamento do(s) mesmo(s), indicando, no Plano de
Atividades, as condig6es de adequap5o do esfagio a proposta pedag6gica do curso, a
etapa e modalidade de formaeao escolar, hordrio e calendirio escolar;

11.

Avaliar as instalap6es da parte CONcnDENTE do esfagio e sua adequapao a
formagao cultural e profissional do Educando;

Ill.

Promover o cadastramento e a selecfro de candidato a(os) esfagio(s), segundo criterius
fixados previamente e que propiciem a todo educando a igualdade de oportunidades,
observado o quarto disposto em projeto academico do curso relacionado ao estagidrio
em questao;

IV.

Apresentar a CONCEDENTE a relagiv dos alunos indicados para o esfagio;

V.

Designar urn professor / preceptor/ supervisor de estagio do(s) curso(s) de graduapao e
tecnico OrRONATEC) da FG, como responsavel pelo estagio na UNIDADE

CONCEDENI;
VI.

Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das
avaliap6es escolares ;

VII.

Assinar, na qualidade de hstitui¢ao de Ensino, o Termo de compromisso de Est4gio,
zelando pelo seu cumprimento;

VIII.

Comunicar o CONCEDENTE, imediatamente, por escrito, sobre o desligamento do
estagialo ou a ocorrchcia de qualquer ate ou fato relevante relacionado a realiza¢o
de estagio curricular,

K.

Dar ci6ncia, diretamente ao Coordenador de estagio, seus professores / precaptores /
supervisor(es) e/ou inspetor(es) de esfagio da FG, bern ainda aos seus Educandos, do

5Efa##oRETgsELAMNENTngoDEffi#OpDEAIAFGfo±cE:E:feB#
contrato:

X.

XI.

Disponibilizar, quando necessdrio, conforme acordado com a CONCEDENTE, o
material que se julgue condicionante ao pleno desenvolvimento do estagio;

Repassar, ao CONCEDENTE, Equipamento de Protec5o Individual ¢PI's) aos
campos de esfagios, quando o uso desses se fizerem necessdrio;

CESG -Centro de Educapao Superior de Guanambi, mantenedora da FACULDADE GUANAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Guanambi, Bahia
w \w\ . fa.u ldndef!uaiianibLed u br / (77) 3451 -8400
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CLAUSULA 5a: Dos CoMPROMISSoS DA FACULDADE GUANAMBI PARA
ESTAGI0S NAO 0BRIGATORIOS - A FG compromete-se a:
I.

Apresentar a CONCHDENTE a proposta de atividades dos estagios supervisionado e
as condig6es bdsicas para o funcionamento dos mesmos, indicando, no Plano de
Atividades, as condic5es de adequaeao do esfagio a proposta pedag6gica do curso, a
etapa e modalidade de formapao escolar, hordrio e calenddrio escolar;

11.

Avaliar as instalag5es da parte CONCEDENTE do esfagio e sua adequapao a
formac5o cultural e profissional do Educando;

Ill.

Promover o cadastramento e a selegao de candidato a esfagios, segundo crit6rios
fixados previamente e que propiciem a todo educando a igualdade de oportunidades,
observado o quanto disposto em projeto acad6mico do curso relacionado ao estagiino
em questao;

IV.

Apresentar a CONCEDENTE a relacao dos alunos indicados para o esfagio;

V.

Comunicar a CONCEDENTE, no inicio do periodo letivo, as datas de realizapao das
avaliap6es escolares;

VI.

Avaliar, atrav6s dos relat6rios de atividades dos estagidrios, o resultado do treinamento
e emitir conceito de aproveitamento para firs de concessao de ciedito escolar;

VII.

Assinar, na qualidade de Instituigao de Ensino, o Termo de compromisso de Estagio,
zelando pelo seu cumprimento;

VIII.

Comunicar, imediatamente, por escrito, sobre o desligamento do estagialio ou a
ocorrencia de qualquer ato ou fato relevante relacionado a realizapao do esfagio
curricular;

K.

DDar ci6ncia, diretamente ao Coordenador de estigio, seus professores / preceptores,
supervisor(es) e inspetor(es) de esfagio da FG, bern ainda aos seus Educandos, do

5Fofa#[RTroRT°REEEg:I£#¥:?DEffT#oPDEAIAro:°±CED=::EteE=
contrato:

CLAUSULA 6a: Dos CoMPROM[SSoS DA CoNCEDENTE _ A CoNCEDENTE
conpronete-se:
Estar ciente de todas as propostas de atuaeao do esfagio, ben como das condic6es para
o seu funcionamento;
11.

Proporcionar experiencia pratica na linha de forma9ao do estagialio, a fim de que o
Educando esteja em condie6es de realizar os procedimentos necessdrios ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato, que visa ao aperfeicoamento tecnico
profissional atrav6s de praticas compativeis com a natureza e ambito do curso;

Ill,

Garantir vagas de esfagio a estudantes encaminhados pela FACULDADE, em suas
respectivas areas de estudos, oportunizando aos alunos participar de atividades
educativas desenvolvidas pela CONCEDENTE, voltadas para a capacitapfro
profissional do educando;
CESG ~ Centro de Educapao Superior de Guanambi, mantenedora da FACULDAl)E GUANAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, na 4911, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Gunmmbi, Bahia
\\ v w faculdadc€!uanambi .edu.b!+ / (77) 3451 -8400
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Permutar informac6es acerca do estagio, publicap6es pertinentes e informap6es quanto
ao projeto pedng6gico do curso de FG em testilha;

Assinar, na qualidade de concedente, o Temo de compromisso de Estigio;

VI.

Dar cichcia ao(s) setor(es) / unidade(s) /departamento(s) da CONCEDENTE, onde
sera(5o) realizados os estagios, dos termos ora pactuados neste contrato de convenio;

VII.

Divulgar, ao(s) setor(es) /unidade(s) /departamento(s) da CONCEDENTE, o presente
contrato de convenio.

VIII.

Elaborar e enviar para a Instituic5o de Ensino relat6rio de atividades, assinado pelo
seu supervisor, com periodicidade maxima de 06 (seis) meses, com vista obrigat6ria
de estagidrio.

IX.

Manter em arquivo e a disposiefo da fiscalizapao os documentos que comprovem a
realizaqao e relag5o de estagio;
Ptrn¢gngfo J+Ijlco.. No(s) caso(s) de Estagio(s) Supervisionado Nfro Obrigatdrio(s), o

CONCEDENTE se obriga ainda:
dy Designar urn profissional local da respectiva area de atuapao para supervisionar
o(s) estagiario(s), em suas atividades na CONCEDENTE;

b'#%|=?=;e#£otoe==L:LT§#::£#=ion=T::nasi£.£e,I"a
cJ Custear o seguro contra acidentes pessoais do estagialo, mos temos da fez. #°.
/ /. 788/2008, e do quanto descrito na a"usii4a or deste contrato.

CLAUSULA 7®: D0 PRAZ0 DE ESTAGIO DO EDUCANDO - 0 estagidrio nao podera
exceder o Drazo de 02 /dois` anos em cada Darte Concedente, ressalvado o Educando portador
de defici6ncia, de acordo estatui o cirr. J/, I,ez. in J/. 788/2008.

Pdrgivq/a Jwico.. No caso de Esfagio Supervisionado Curricular Obrigat6rio, podera
ocorTer urn rodizio continuo, junto a CONCEDENTE, dos alunos do(s) curso(s) de

graduapao e t6cnico q'RONATEC) da FAC[lLDADE GU:4J\L4AdrBJ arc), a seu criterio,
considerando as areas de formagao de cada curso, conforme respectivo Projeto Academico,
posto que a FG adeta o sistema semestral de avaliapao de disciplinas obrigat6rias.

cLAusuLA 8a: DA CARGA HORARIA DA .ORNADA DE AT[V]DADES . o
Estagidrio deverd cumprir, no miximo, 06 /seisl lioras did rias e 30 /trintlt l]oras semanais,
no caso de estudantes do ensino superior. da educac5o Drofissional de nivel m6dfo e do
ensino medio regular, podendo jomada de atividades de esfagio checar ate 40 (auarenta`
horas semanais, sendo que a programa9ao das atividades, conforme preconiza § J° c indso
11, do art. 10, da referida Lei.

Pdr¢gngfo JJ.fro. Nos periodos de avaliaeao, a carga horina do estagio sera reduzida
pela metade, para garantir o born desempenho do estudante, observado o quarto disposto no
§|°, inciso 11 art.10, lei 11.788.

CESG -Centro de Educacao Superior de Guanambi, mantenedora da FACULDAI)E GUAr`IAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Guanambi, Bahia
\^/\w fai`uldadcLtunnambl.edu.br / (77) 3451-8400
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CLAUSULA 9a: DO SEGURO DE ACIDENTES PHSSOAIS D0 ALUNO - Em
conformidade com a fej. #°. //. 788/08 e cze»?CIJ,a #o77#czs pcr±, durante o periodo de
estagio o Educando estat totalmente assegurado contra acidentes pessoais, atravds de ap6lice
de seguro, ressaltando que deverao constar no Termo de Compromisso o niinero da Ap6lice
de Seguro e a Razao Social da Seguradera.

P¢n¢gnq/a J*ijco.. No caso de Esfagio Supervisionado Curricular Obrigat6rio, a
responsabilidede pela contratapao do seguro de que trata o aput desto c%usndfl! podefa,
alternativamente, ser assumida pela Faculdade Guanambi, mos termos do prncigivqfo ci#fco, d\o
artigo 9°, da lei 11.788/2008.

CLAUSULA loo: DAS DISPOSIC6ES GERAIS D0 ESTAGIO - A aceitapao de
educandos para o exercicio das atividades de esfagios nao configurari vinculo empregaticio
de qualquer natureza com a CONCEDENTE, que fica desobrigada de recolhimento de
encargos sociais e trabalhistas, segundo disp6e cut. 3° dcz fe!. 77°. //. 788/2008, desde aue o
educando esteia matriculado e freauente reQularmente o curso de nivel suoerior e/ou tecnico
rpRONATEC`; haia celebrac5o de termo de comDromisso entre o estaridrio. a

CONCEDENTE. com intervenichcia da F4CunADE: haia comDatibilidade entre as
atividades desenvolvidas no estfario e aciuelas orevistas no termo de comoromisso:

Ptrn¢grqro Afroefro. Os alunos durante o periodo de esfagio FICARA0 SUJEITOS

#RffiE 8D¥ESTT#[5#FFpatA¢D:#Cte°=[L+# BEM COMo o
flan¢grq/a SqgrfHdo. As transgress6es de ordem disciplinar devefao ser comunicadas
aos coordenadores e/ou supervisores do respectivo Curso, para que este possa adotar as
medidas punitivas cabiveis de ordem administrativas;

Ptrn¢grq/a farce;ro. 0 estagio far-se-a, unicamente, em proveito dos alunos, nao
ensejando, em qualquer hip6tese, vinculo empregaticio com nenhum dos participes, de acordo
com a fej #°. //. 788/08, que regula as relap6es estagidrio/empresa.
CLAUSULA Ill: A parte CONCEDENTE deveri assegurar o percentual de J0% /ialez;7oi.
ceHtoJ das vagas oferecidas pela Concedente do esfagio as pessoas portadoras de defici6ncia,
de iuco[do § 5°, da Cldusula 170, da Lei de estdgio e:in come;into.

CLAUSULA 12a: DA VIGENCIA - 0 presente Convenio tern vig6ncia de JO /dez/ anos a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Temo Aditivo.

CLAUSULA 13a: DAS MODIFICACOHS - Este conv6nio poderd ser modificado a
qualquer dyoca, mediante plena concordincia dos participes envolvidos, lavrando-se para
tanto o respectivo Termo Aditivo.

CIAUSULA 14a: DA DENtJNCIA E DA RESCISAO - Este convcho poderd ser
denunciado pelos participes a qualquer tempo, desde que haja comunicacao Dievia. Dor
CESG -Centro de Educapao Superior de Guanambi, mantenedora da FACULDAI)E GUANAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 4911, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Guanambi, Bahia
w w\^ .facul dadei±ilananibi .edil.br / (77) 345 I -8400
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eescrito. de no minimo 90 /#ove7iftz/ dic}s, ou rescindido no caso de descumprimento de

qualquer uma de suas clausulas ou condig6es.

CLAUsuljA 15a: DA PUBLICIDADE - Caso o CONCEDENTE seja Ente Pfrolico
Municipal, Estadual ou Federal, cabers ele proceder a publicacao do extrato do presente
Conv6nio na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no paragrafo iinico do ant 6J dr fe;.
8.666n3.
E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, o presente convenio sera
assinado em 03 (tres) vias, de igual teor e forma, pelos representantes das partes na presenga
das testemunhas I.7}"#e assinadas.

TESTEMUNHAS:

-rfqr-Yq

CESG - Centre de Educapao Super]or de Guanambi, mantenedora da FACULDADE GUANAMBI
Avenida Pedro Felipe Duarte, n° 491 I, Sao Sebastiao, CEP. 46.430-000, Guanambi, Bahia
w w w . facil ldndeL!uammbl ed utbr / (77) 3451 -8400

