TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE
CONVENIADO:
Nome:
Representante:
Função:
Endereço:
OAB ou CNPJ:
ESTAGIÁRIO(A)
Nome:
Endereço:
R.G:
Telefone:

Matricula:
CPF:

Aluno (a) regularmente matriculado no Curso de Direito do Centro de Ensino Superior de Catalão –
CESUC, localizada na cidade de Catalão / GO.
Tem entre si justo e acordado as Cláusulas e Condições que regerão este Termo de Compromisso de
Estágio:
CLÁUSULA PRIMERIA:
As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio devem ser adequadas à formação
prática/acadêmica do curso de Direito, nos termos do Regimento Interno do Núcleo de Práticas
Jurídicas, e Portaria n.º 010/2001.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONVENIADO deverá proporcionar ao (a) ESTAGIÁRIO (a) condições de treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e humano, proporcionando a supervisão e o
acompanhamento das atividades contidas na programação do estágio.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O (A) ESTAGIÁRIO (A), deverá observar e seguir as normas e procedimentos internos do NPJ, em
especial o Regimento Interno e Instruções Normativas.
CLÁUSULA QUARTA:
Este Termo de Compromisso terá vigência no respectivo semestre letivo, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUINTA:
Constituem motivos para a cessação automática da vigência do presente termo de compromisso:
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a) Abandono de curso e / ou trancamento de matricula;
b) Não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SEXTA:
As partes, de comum acordo, elegem como ANUENTE o Centro de Ensino Superior de Catalão –
CESUC, os quais comunicarão a cessação ou as eventuais modificações do convencionado neste
Termo de Compromisso.
CLÁUSULA SÉTIMA
O ESTAGIÁRIO (A) deverá cumprir no semestre letivo a quantidade mínima de horas/aula de efetiva
atividade de prática jurídica, conforme disposto em sua grade curricular, a serem avaliadas pelo
coordenador do estágio supervisionado, mediante relatórios apresentados pelos discentes, não sendo
computadas as meras horas de permanência.
CLÁUSULA OITAVA
O ESTAGIÁRIO (A) será responsável pelas causas que der atendimento e/ou tiver a incumbência de
realizar o protocolo do trabalho pertinente, podendo ser responsabilizado administrativa e juridicamente
por suas omissões, desídias e descumprimento deste Termo de Compromisso, das Instruções
Normativas do NPJ, e do Regimento Interno do NPJ.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo de Compromisso,
as partes assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Catalão / GO, _____ de _______________ 20_____.

ESTAGIÁRIO(A)

CONVENIADO

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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