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CONVÊNIO Nº 001/2019 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ANÁPOLIS - ISSA E A ASSOCIAÇÃO 

EDUCATIVA EVANGÉLICA, VISANDO A 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES 

DE NÍVEL SUPERIOR. 

 

 

O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE ANÁPOLIS - ISSA, autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 05.469.074/0001-95, 

com sede na Rua 15 de dezembro, nº 641, Centro, CEP 75.024-070, Anápolis/GO, ora 

denominado ÓRGÃO CONCEDENTE, neste ato representado por seu Presidente e 

abaixo assinado, Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti, brasileiro, casado, servidor 

público, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.522.901-00, e, a ASSOCIAÇÃO 

EDUCATIVA EVANGÉLICA – mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA e da FACULDADE RAÍZES, inscrita no CNPJ sob 

o nº 01.060.102/0001-65, com sede na Av. Universitária, Km 3,5, Setor Universitário, 

CEP 75040-080, em Anápolis-GO, doravante denominada ENTIDADE 

CONVENENTE, neste ato representada pelo seu Presidente  Ernei de Oliveira Pina, 

portador do CPF nº 020.240.981-34, pelo Reitor Carlos Hassel Mendes da Silva, portador 

do RG nº 193.528 SSP/DF e do CPF 081.124.521-72, e pela Diretora da Faculdade 

Raízes, Kerllen Rosa da Cunha Bonome, portadora do RG nº 327253 SSP/DF e do CPF 

nº 125.658.528-94, resolvem de pleno e mútuo acordo ajustarem o presente Convênio, 

em conformidade com a Lei Federal nº 11.778/2008 e com as informações contidas no 

processo administrativo nº 000000252/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:           

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Este Convênio tem por objeto 

proporcionar aos estudantes de cursos de Nível Superior da ENTIDADE CONVENENTE 

às vagas de estágio não obrigatório disponibilizadas pelo ÓRGÃO CONCEDENTE. 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE: Este instrumento tem por finalidade 

intermediar o acesso dos estudantes de cursos de Nível Superior da Entidade Convenente 

às vagas de estágio não obrigatório disponibilizadas pelo Órgão Público Concedente, de 

forma a se promover o aprendizado prático e consciente do estagiário como cidadão e 

futuro profissional, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.788/2008.  

2.1 – A concessão de estágio a estudantes que estejam frequentando o ensino regular, em 

instituições de Ensino Superior, oportuniza o desempenho de atividades complementares 

em sua área de formação, desenvolvendo o estagiário para a cidadania, vida e trabalho, 

complementando o ensino e a aprendizagem. 

2.2 – O estágio será realizado em setores que tenham condições de propiciar experiência 

prática, mediante a efetiva participação em serviços, programas, planos e projetos cuja 

estrutura programática guarde correlação com as respectivas áreas de formação 

profissional do estudante. 

2.3 – A modalidade de estágio será o não obrigatório, que é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, e deverá observar a carga horária fixada na Lei Federal nº 

11.788/2008. 
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3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

3.1 – O ÓRGÃO CONCEDENTE se compromete a:  

3.1.1 – Celebrar Termo de Compromisso com a instituição de ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento; 

3.1.2 – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação 

relacionada à saúde e segurança no trabalho; 

3.1.3 – Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 

e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 

3.1.4 – Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar Termo de Realização do 

Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho; 

3.1.5 – Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

3.1.6 – Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório 

de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

3.1.7 – Representada pelo professor orientador, vistar os relatórios de estágio 

apresentados pelo estagiário; 

3.1.8 – Remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, sem prejuízo  do contrato 

de seguro contratado em favor do Estagiário; 

3.1.9 – Reduzir à metade, a carga horária de estágio do estudante nos dias de sua avaliação 

escolar, previamente informado ao Órgão Concedente. 

3.2 – A ENTIDADE CONVENENTE se compromete a: 

3.2.1 – 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; 

3.2.2 – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando; 

3.2.3 – Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

3.2.4 – Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, 

de relatório das atividades, do qual deverá constar visto do orientador da instituição de 

ensino e do supervisor da parte concedente; 

3.2.5 – Vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário – por meio do professor 

orientador; 

3.2.6 – Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 

outro local, em caso de descumprimento de suas normas; 

3.2.7 – Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos; 

3.2.8 – Comunicar, por escrito, à parte concedente do estágio, no início do período letivo, 

as datas de realização das avaliações acadêmicas, para fins de redução da carga horária 

de estágio nos dias em que serão realizadas as avaliações.   

3.3 – O ESTAGIÁRIO se compromete a:  

3.3.1 – Celebrar o presente Termo de Compromisso de Estágio; 

3.3.2 – A cada seis meses, apresentar à Instituição de Ensino, relatórios de estágio 
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vistados pelo Órgão Concedente; 

3.3.3 – Cumprir os horários fixados e programação de atividades de estágio elaboradas 

pelo Órgão Concedente; 

3.3.4 – Respeitar e preservar as normas administrativas do Órgão Concedente, sobretudo 

sigilo profissional, com zelo para com a sua imagem e reputação; 

3.3.5 – Manter bom relacionamento interpessoal e profissional com os demais 

funcionários e ou empregados da concedente, respeitando os valores sociais e éticos das 

profissões; 

3.3.6 – Conhecer, cumprir e responder pelo descumprimento das normas internas da 

concedente; 

3.3.7 – Utilizar, obrigatoriamente, quando indicados, os equipamentos de proteção 

individuais, que deverão ser adquiridos às suas expensas quando não forem 

disponibilizados pela concedente; 

3.3.8 – Comunicar à Instituição de Ensino e ao Órgão Concedente eventual desistência 

do estágio. 

 

4 – CLÁUSULA QUARTA – DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO: Os estagiários serão 

acompanhados conjuntamente por professores da ENTIDADE CONVENENTE e por 

servidores do ÓRGÃO CONCEDENTE. 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA – DO NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS: O número de 

estagiários para cumprimento do presente Convênio será definido segundo a necessidade 

do ÓRGÃO CONCEDENTE e a disponibilidade de estagiários selecionados, limitando-

se ao quantitativo máximo definido pelo Setor de Recursos Humanos do ÓRGÃO 

CONCEDENTE. 

 

6 – CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E JORNADA DE 

ATIVIDADES:  

6.1 – O período de estágio não poderá ser inferior a 01 (um) semestre e superior a 02 

(dois) anos, excetuados os estagiários portadores de deficiência. 

6.2 – A jornada de estágio será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas 

semanais.  

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONVÊNIO: Este convênio não gerará 

ônus pecuniário entre o ÓRGÃO CONCEDENTE e a ENTIDADE CONVENENTE, 

ressalvado o pagamento, pelo ÓRGÃO CONCEDENTE aos ESTAGIÁRIOS, da Bolsa 

de Complementação Educacional, no valor mensal de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta 

e oito reais), e, o valor equivalente a duas passagens diárias no transporte público urbano 

de Anápolis, conforme preço tarifário fixado pelo Poder Público de Anápolis, por dia 

estagiado, sem prejuízo do seguro contra acidentes pessoais a ser contratado em favor dos 

estudantes. 

7.1 – Os valores pertinentes a Bolsa de Complementação Educacional e ao Vale 

Transporte serão desembolçados mensalmente em favor de cada estagiário, e tem como 

estimativa anual o montante de R$ 111.990,00 (cento e onze mil novecentos e noventa 

reais). 

7.2 – A despesa referente ao adimplemento dos estagiário correrá sob a dotação 

orçamentária 04.122.0400.2.038/3.3.90.36. 
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8 – CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município de Anápolis, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

9 – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: O presente Convênio poderá ser rescindido 

a qualquer tempo, sem ônus para as partes, mediante aviso, por escrito, de qualquer uma 

delas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou, ainda, por acordo entre os 

convenentes, por inadimplência ou superveniência de motivos que tornem, material ou 

formalmente, inviável. 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1 – Aplicam-se ao presente instrumento os fundamentos contidos na Lei Federal nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, sem prejuízo de demais normatizações acerca do tema 

10.2 – Os casos omissos serão resolvidos entre as partes, de acordo com a legislação 

pertinente, observado o interesse das mesmas; 

10.3 – Os Termos de Compromisso fazem parte integrante deste Instrumento, e, devem 

ser mantidos nos autos do processo administrativo nº 000000252/2018. 

 

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca 

de Anápolis para dirimir qualquer questão oriunda do presente Convênio, excluído 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: A publicação do 

presente Termo no Diário Oficial do Município de Anápolis será providenciada pelo 

ÓRGÃO CONCEDENTE, no prazo estabelecido pela Lei nº 8.666/93. 

 

E por estarem assim ajustadas e contratadas assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor, na presença de duas testemunhas idôneas e abaixo identificadas. 

 

Anápolis, 07 de fevereiro de 2019. 

 
 

 

 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS – 

ISSA  
CNPJ n° 05.469.074/0001-95  

ÓRGÃO CONCEDENTE 

 

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA 

CNPJ nº 01.060.102/0001-65 

ENTIDADE CONVENENTE 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

NOME: _____________________________  

CPF nº ______________________________     

NOME: _______________________________ 

CPF nº ________________________________           
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