FORMULÁRIO III. TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Faculdade Pecege, com a interveniência do Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de
Empresas é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, com sede à Rua Alexandre Herculano nº 120, Bloco A,
Sala T4, Bairro Vila Monteiro, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.418-445, representada pelo seu Diretor,
identificado ao final deste documento,
UNIDADE CONCEDENTE
(Empresa, Organização ou Profissional Liberal)
Nome Empresa ou Nome Contratante:
(denominada concedente)
CNPJ: Inserir
CPF: Inserir
(se for empresa)
(se for profissional liberal ou autônomo)
Endereço: Inserir
Bairro: Inserir
Nº: Inserir
Complemento: Inserir
CEP: Inserir
Cidade: Inserir
Estado:
Representante: Inserir
Cargo do Representante: Inserir
Registro Profissional nº: Inserir
Órgão: Inserir
(quando for exigível à carreira/profissão)
(somente a sigla do órgão)
Celular: ( )
E-mail: Inserir
ESTAGIÁRIO
Nome: Inserir
(doravante denominado Estagiário)
RG: Inserir
CPF: Inserir
RA:
Curso: Inserir
☐ Diurno
☐ Vespertino
☐ Noturno
☐ EaD
Período de aulas e atividades acadêmicas:
RG: Inserir
CPF: Inserir
Data de Nascimento: / /
Endereço: Inserir
Bairro: Inserir
Nº: Inserir
Complemento: Inserir
CEP: Inserir
Cidade: Inserir
Estado:
Celular: ( )
E-mail: Inserir

Têm entre si justo e acertado firmarem o presente ADITAMENTO ao TERMO DE
, nos termos da Lei nº 11.788/2008,
COMPROMISSO DE ESTÁGIO celebrado em / /
mediante as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente estipulam e aceitam:
CLÁUSULA 1ª - Ficam alteradas as seguintes condições do estágio, inicialmente estabelecidas:
A partir da assinatura deste instrumento, fica prorrogada a vigência do estágio, inicialmente
estabelecida até / /
para / /
.
A partir da assinatura deste instrumento, o estágio passará a desenvolver-se no horário das
h às h , com
Inserir de intervalo, com carga semanal de h , sem prejudicar a
frequência do estudante às aulas e demais atividades acadêmicas, alterando assim o
disposto no termo de compromisso de estágio anteriormente firmado.

faculdade.pecege.com

Neste caso, o seguro de acidentes pessoais assumido pela unidade concedente no TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO terá também o seu prazo de validade prorrogado até enquanto
durar o estágio.
A partir de / /
o valor da bolsa auxílio estipulado no termo de compromisso de
estágio anteriormente firmado passará a ser de R$ Inserir Escolher um item..
CLÁUSULA 2ª – Ficam mantidas todas as demais condições e obrigações previstas no termo
de compromisso que não foram alteradas por este instrumento e que não contrariem a
legislação vigente, sendo que o presente passa a ser parte integrante do TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste ADITAMENTO, as
partes o assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, cabendo a primeira a
CONCEDENTE, a segunda ao ESTAGIÁRIO e a terceira à INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Cidade,

CONCEDENTE
Representante Empresa
(nome completo/cargo e carimbo
c/assinatura)

de Inserir de

FACULDADE PECEGE
Diretor
(nome completo/cargo e carimbo
c/assinatura)

faculdade.pecege.com

.

ESTAGIÁRIO
Aluno Estudante
(nome completo e assinatura)

