
                                                                    TERMO DE CONVÊNIO que entre si celebram a FESP –
       FACULDADES DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA,

                                                                        através    da    mantenedora    SEDUP    –     SOCIEDADE
                                                                        EDUCACIONAL       DA       PARAÍBA LTDA     e     o
                                                                        _______________________________________________   
                                                                        ________________________________________________
                                                                        _______________________________________________   
                                                                        ______________, para a concessão de estágios.

        Pelo presente instrumento, a FESP  -  FACULDADES DE ENSINO SUPERIOR DA 
PARAÍBA, pessoa jurídica de direito privado, através da sua mantenedora SEDUP – SOCIEDADE 
EDUCACIONAL DA PARAÍBA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.040.513/0001-87, autorizada 
pelo MEC, Portaria nº  3063/2001, publicada no Diário Oficial de 26 de dezembro de 2001, neste 
ato representada pelo Diretor-Presidente LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, sediada 
na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, nº  805, sala T-113, Manaíra Shopping, no Bairro de Manaíra, 
nesta cidade de João Pessoa,  Estado da Paraíba, doravante denominada simplesmente de FESP, e o 
_____________________________________________________________________________________
com  sede na rua _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
inscrita no CNPJ/CPF sob nº   ____________________________ , neste ato representado pelo seu(a) 
Diretor(a) Superintendente ______________________________________________________________,  
doravante denominado de CONVENENTE, celebram entre si o presente TERMO DE CONVÊNIO 
para a concessão de estágios, que tem como regulamento a Lei nº  11.788, de 25 de setembro de 2008, 
regulado pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO

1.1 – O presente TERMO DE CONVÊNIO, em consonância com o disposto na Lei  nº 11.788, de 25 
de setembro de 2008, tem por objetivo estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de 
concessão de estágios pelo CONVENENTE aos estudantes da FESP, regularmente matriculados 
e com efetiva frequência em qualquer de seus cursos, entendido o estágio como uma estratégia de 
profissionalização, ao que complemente o processo de ensino-aprendizagem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SELEÇÃO

2.1 – Fica assegurada ao CONVENENTE a faculdade de exigir prévia seleção dos estudantes, candidatos 
às vagas dos estágios disponíveis.

2.2 – A seleção só será implementada pela FESP mediante solicitação formal do CONVENENTE 
cabendo a este escolher candidatos que melhor atendam aos seus interesses, mediante as áreas de atuação.

2.3 – A FESP encaminhará ao CONVENENTE, nas épocas oportunas, a relação  dos estudantes 
selecionados, bem como cópia dos respectivos comprovantes de matrícula no curso referido na Cláusula 
Primeira, histórico escolar e encaminhamento ao estágio.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULAMENTAÇÃO

3.1 – A relação de estágios dependerá de prévia formalização em cada caso, do competente TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, entre o CONVENENTE e o ESTUDANTE, com a interferência da 
FESP.
3.2 – Os Termos de Compromisso serão necessariamente vinculados a este CONVÊNIO e por este 
regulado subsidiariamente.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

4.1 – O CONVENENTE, para bem atender à finalidade do presente convênio, obriga-se a conceder e 
propiciar aos estudantes-estagiários todas as condições e facilidades para um adequado aproveitamento 
do estágio, cumprindo o plano de estágio, previamente elaborado e aprovado, bem  como designando 
supervisores para acompanhar e auxiliar os estudantes-estagiários.
4.2 – O estudante-estagiário se obriga a cumprir as condições estabelecidas para o estágio, bem como as 
normas de trabalho pertinentes aos servidores do CONVENENTE, especialmente as que resguardam de 
sigilo e veiculação de informações  a que tiver acesso, em decorrência do estágio.
 4.3 – O CONVENENTE  se responsabilizará pelo seguro de acidentes pessoais em favor do estudante-
estagiário, de acordo com o que prescreve o artigo  8º do Decreto nº  87.497/82.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
5.1 – O estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com o CONVENENTE, conforme 
determina o Decreto nº  87.497/82.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

6.1 – O presente TERMO DE CONVÊNIO terá validade por 60 (sessenta) meses, a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser revisado, quando necessário.
6.2 – Concluído o curso, não poderá subsistir o estágio, sob qualquer pretexto.
6.3 – As partes praticarão, por intermédio de seus representantes ou pessoas regularmente indicadas, 
todos os atos que se tornem necessários à efetiva execução das presentes disposições.
6.4 – Quaisquer das partes, quando lhes convier poderá dar por findo o presente TERMO DE 
CONVÊNIO, desde que o faça por escrito e mediante aviso prévio com, no mínimo, 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo às atividades em andamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 – Para a solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste TERMO DE 
CONVÊNIO, em relação às quais não for possível um entendimento amigável, as partes elegem o Foro 
da Justiça Federal de João Pessoa-PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

          E estando assim, justas e acordes, firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO  em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas.

                                                                                             João Pessoa, ______/_______/___________.

 

______________________________________             ______________________________________
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA                 REPRESENTANTE DO CONVENENTE
           Diretor-Presidente da FESP

______________________________________            _______________________________________
                      TESTEMUNHA                                                                TESTEMUNHA


