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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO"DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5709, DE 23 DE JANEIRO DE 2009 
Dispõe sobre o estágio de estudantes no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° -

ç 1º -

§ 2º -

Art. 2º -

§ 1 o -

Os estágios, curriculares ou extra-curriculares, têm por final idade prop1c1ar a 
complementação de ensino e aprendizagem, constituindo-se em instrumento de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico cultural, 
científico e de relacionamento humano, obedecidas as disposições contidas na Lei 
Federal nº 11788; de 25 de setembro de 2008, e serão oferecidos aos seguintes 
segmentos: 

1) estudantes de cursos de nível superior; 
li) estudantes de ensino médio; 

. 111) estudantes de cursos de educação profissional; 
IV) estudantes de cursos de educação especial; 
V) estudantes dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 

jovens e adultos. • 

Os órgãos da Prefeitura Municipal poderão requisitar estágio de estudantes de cursos 
cujas áreas estejam relacionadas com as atividades por eles desenvolvidas. 

Somente poderão receber estagiários as unidades que tenham condições ele prop1c1ar 
experiência prática aos estudantes, mediante efetiva participação em serviços, programas, 
planos e projetos, cuja estrutura programática guarde estrita correlação com as 
respectivas linhas de formação profissional. 

O estágio, tanto o obrigatório como o não-obrigatório, não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, desde que observados os seguintes requisitos: 

1 - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 
educaÇão-profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais 
cio ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos e atestados pela instituição de ensino; 

li - celebração de termo de compromisso entre o educando, a pa11e concedente do 
estágio e a instituição ele ensino; 

Ili - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso. 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da pa11e 
concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do artigo 3º 

·desta lei e por menção de aprovação final. 
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§ 2º -

Art. 3° -

PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida 
no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 

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; 

li - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando; 

Ili - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV - exigii· do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades; 

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos; 

VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único - O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se 
refere o inciso 1 do art. 3° desta lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio 
de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art.4° - São obrigações da parte concedente, Município de Bauru: 

1 - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensrno e o educando, 
zelando por seu cumprimento; 

li - ofe11ar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 
de aprendizagem social, profissional e cultural; 

Ili - indicar funcionário ele seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 1 O (dez) estagiários simultaneamente; 

IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo 
de compromisso; 
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V - por ocas1ao do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho; . 

VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 
estágio; 

VII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade 1111111ma de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo úi1ico. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata 
o inciso IV deste a1tigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. 

Art.5° - Os novos estagiários mencionados nos incisos IV e V, do a1tigo 1 º desta lei, serão 
contratados por 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, facultando aos 
demais estagiários'(incisos 1, li e Ili) a contração por até 06 (seis) horas diárias e 30 
(trinta) horas semanais. 

§ 1° - Os estagiários contratados por 04 (quatro) horas diárias, receberão 75% (setenta e cinco 
por cento) correspondente ao padrão 1- A da tabela salarial de 08 (oito) horas, e os que 
exercem atividade por 06 (seis) horas diárias, receberão o equivalente a 100% (cem por 
cento) do padrão retro mencionado. 

§ 2º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, 
desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 3º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 
períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 
segundo estipulado no termo de comprómisso, para garantir o bom desempenho do 
estudante. 

A1t.6º - Na hipótese de estágio não obrigatório é devido auxílio transporte. 

Parágrafo (jnico · A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre 
outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

Art. 7º - A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta lei apenas 
poderá ocorrer se ajustada às suas disposições. 

Art.8° - O estagiário será contratado por 1 (um) ano, podendo haver somente uma prorrogação 
por iguai'período, desde que haja manifestação conclusiva do responsável pelo órgão. 

§ 1° - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante 
suas férias escolares. 

§ 2° - O recesso ele que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 
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§ 3° - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 
casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art.9º - O número máximo de vagas a serem oferecidas aos estagiários obedecerá o disposto no 
art. 17, da Lei Federal nº 11788, de 25 de setembro de 2008. 

Parágrafo Único - Das vagas oferecidas, fica assegurado o percentual de 10% (dez por cento) às pessoas 
po1tadoras de deficiência. 

A1t. I O - A manutenção de estagiários em desconformidade com a presente lei acarretará apuração 
de responsabilidade da autoridade e/ou servidor responsável, nos termos do ariigo 8° do 
Decreto Municipal nº 10722/08. 

Parágrafo Único - O setor da Administração Municipal que reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da 
decisão definitiva do processo administrativo correspondente. 

A1t. l l - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente a Lei 
Municipal nº 3588, de 1 de julho de 1993; Lei Municipal 5374, de 30 de maio de 2006; 
Decreto nº 9871, de 28 de setembro de 2004; Decreto nº 10228, de 30 de maio de 2006. 

Bauru, 23 de janeiro de 2009. 

R~ON~INHO MENDONÇA 
PREFEITO MUN IPAL 

LUlZNUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

~.~·---
RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO INTERINO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada 110 Depa1tamento ele Comu 

V EIRA 
MUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10994, DE 23 DE JULHO DE 2009 
P. 45807/08  Regulamenta atividade de estágio, bem como a Lei 

Municipal n° 5709, de 23 de janeiro de 2009, no 
âmbito da Administração Pública  Municipal. 

 
 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da 
Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 
Art.   1º   - A atividade de estágio, no âmbito da Administração Pública Municipal, disciplinada pela Lei nº 5709, 

de 23 de janeiro de 2009, deverá observar, ainda, o disposto neste Decreto. 
 
Art.   2o   - O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 
 
§     1o    -  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 
 
§     2o     - Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. 
 
§     3o     - As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas 

pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto 
pedagógico do curso. 

 
Art.   3º   - O estágio obrigatório poderá ser remunerado ou não remunerado, conforme decisão da Administração 

Pública Municipal, que deverá constar expressamente do termo de compromisso celebrado nos termos 
do art. 2º, inciso II, da Lei nº 5709, de 23 de janeiro de 2009. 

 
§     1º     - Considera-se remuneração a bolsa concedida pelo Município de Bauru em razão da realização do 

estágio, bem como vale-compra e o auxílio transporte concedido ao estagiário para se deslocar até o 
local em que normalmente desenvolve suas atividades de estágio. 

 
§     2º     - Não se considera remuneração a contratação em favor do estagiário de seguro contra acidentes 

pessoais, a concessão de transporte em viatura oficial ou aquisição de passagens de transporte intra ou 
intermunicipal para, excepcionalmente, desenvolver atividade de estágio em local diverso do campo 
de estágio ou em outro Município. 

 
Art.   4º   - No estágio não-obrigatório a remuneração consistirá em bolsa auxilio,vale-transporte e vale compra. 
 
Art.   5º   - Estágio credenciado é aquele que é exigido prévia aprovação em exame de seleção simplificado, de 

provas, ou provas e títulos. 
 
§     1º     - Para o estágio não-obrigatório e o remunerado será exigido o credenciamento. 
 
§     2º     - O exame de seleção terá inscrições abertas por edital e terá eficácia para preenchimento das vagas 

existentes e das que vierem a ocorrer, ao longo do ano civil subseqüente, o qual deverá ser publicado 
no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como de outros meios de comunicação disponíveis. 

 
§    3º     - O processo seletivo, competirá a uma comissão previamente designada pelo Prefeito Municipal, sob a 

coordenação e condução do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração. 
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Art.   6º   - Estágio não credenciado é aquele que não é exigido aprovação em exame de seleção simplificado, de 

provas, ou provas e títulos. 
 
§     1º    - Para o estágio obrigatório e não remunerado não será exigido o credenciamento. 
 
§     2º     - Somente será exigido credenciamento para o estágio obrigatório e não remunerado, quando o número 

de educandos interessados for maior que as vagas disponíveis no âmbito da Administração Municipal. 
Neste caso,  as diversas instituições de ensino deverão apresentar um acordo celebrado entre elas 
especificando o número de vagas para cada instituição de ensino. Na impossibilidade deste ato, o 
Município (órgão concedente) se valerá do processo seletivo (simplificado, provas, ou provas e 
títulos) para classificar os interessados. 

 
§     3º     - Caberá ao Município de Bauru, a indicação de locais disponíveis para a realização do estágio e, com 

esta informação, as instituições de ensino organizarão as turmas de educandos através do documento 
descrito no Anexo I deste Decreto. 

 
§     4º     - A modificação do local de estágio somente poderá ocorrer por acordo celebrado entre o Município de 

Bauru, a instituição de ensino, o educando e o agente de integração, quando este último fizer parte da 
relação jurídica. 

 
§     5º     - O requerimento de modificação de local de estágio deverá ser instruído com justificativa esclarecendo 

a razão da mudança, que deverá atender plenamente as finalidades didático-pedagógicas do estágio, 
com a declaração da instituição de ensino e do agente de integração quando este existir. 

 
§     6º     - Constatado que a mudança foi realizada com finalidade de fraude à legislação, será elaborado 

relatório pormenorizado do ocorrido com cópia  remetida à Procuradoria do Trabalho para as devidas 
providências. 

 
Art.   7º   - Para o cumprimento das obrigações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 5709, de 23 de janeiro de 

2009, as  instituições de ensino, os estagiários e o Município deverão observar os documentos 
constantes do Anexo I a V deste Decreto, observando-se os prazos estabelecidos na lei. 

 
Art.   8º   - Será sempre facultativo, que as instituições de ensino celebrem com o Município de Bauru, a critério 

deste, convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido 
nas atividades programadas para seus educandos e as condições necessárias do local de estágio e as 
condições relacionadas à saúde e segurança do trabalho. 

 
§     1º     - A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e o Município de 

Bauru não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 2o 
da Lei 5709, de 23 de janeiro de 2009. 

 
§     2º     - Para celebração deste convênio serão exigidos da instituição de ensino somente os documentos 

necessários que demonstrem sua regularidade como órgão oficial de ensino, sem a necessidade de 
certidão negativa de débitos junto aos órgãos fazendários e previdenciários federais, estaduais e 
municipais. 

 
Art.   9º   - Caso o mesmo educando esteja cursando dois cursos distintos, em que ambos tenham atividades de 

estágio a serem desenvolvidas no Município de Bauru, cada estágio será considerado de forma 
independente como se fosse único. 

 
Art.   10   - A manutenção de estagiários em desconformidade com a legislação vigente será imediatamente 

comunicada ao Senhor Prefeito Municipal, que decidirá sobre a remessa do caso à Corregedoria 
Administrativa para apuração da responsabilidade funcional dos servidores públicos municipais. 
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Parágrafo único - Apurada responsabilidade ou conivência da instituição de ensino ou outra pessoa qualquer externa à 

Administração Pública Municipal, o fato será comunicado à Procuradoria do Trabalho para as devidas 
providências. 

 
Art.   11   - À Administração Indireta Descentralizada, com personalidade jurídica de direito público, também 

deverá observar os percentuais previstos no art. 9˚ e parágrafo único da Lei nº 5709, de 23 de janeiro 
de 2009, considerando o número do respectivo quadro de servidores de cada entidade (Autarquia e 
Fundação de Direito Público). 

 
Art.   12   - A Administração Indireta Descentralizada, com personalidade jurídica de direito privado (empresa 

pública e sociedade de economia mista), estará sujeita às regras aplicáveis à iniciativa privada. 
 
Art.   13   - A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência deste Decreto apenas poderá 

ocorrer se ajustada as suas disposições. 
 
Art.   14   - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 23 de julho de 2009. 
 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO I 

 
RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CNPJ 

 
DESIGNAÇÃO DO CURSO DOS ESTAGIÁRIOS 

 
NOME DOS RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CARGO 

 
NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
NOME DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO SERVIDOR MUNICIPAL 

 
PERÍODO: DE __ / __ / 2.009 ATÉ __ / __ / 2.009 

 
HORÁRIO:  INÍCIO AS __ h __ min E TÉMINO AS __ h __ min 

 
LOCAL EM QUE SERÁ REALIZADO O ESTÁGIO 

 
Nº NOME ESTAGIÁRIO DISCIPLINA Nº APÓLICE  
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
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ANEXO II 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO  
 

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CNPJ 
 

DESIGNAÇÃO DO CURSO DOS ESTAGIÁRIOS 
 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CARGO 
 

NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

NOME DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO SERVIDOR MUNICIPAL 
 

ESTÁGIO REALIZADO NO PERÍODO: DE __ / __ / 2.009 ATÉ __ / __ / 2.009 
 

REALIZADO NO HORÁRIO:  INÍCIO AS __ h __ min E TÉMINO AS __ h __ min 
 

 

Declaro, sob as penas da lei, que meu estágio obedeceu rigorosamente às normas  legais e administrativas federais , 
estaduais e municipais, bem como foram cumpridas todas as obrigações assumidas pelo Município de Bauru, razão 
pela qual, neste ato, dou ampla geral e irrestrita quitação ao Município de Bauru, nada havendo a reclamar.  Bauru 
__ / __ / 2.009.  Assinatura:_________________________________________ 
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ANEXO III 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ___ / 2009. 
TERMO DE CONVÊNIO N° ___ / 2009. 
 

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
BAURU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
________________ E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
______________________ PARA CELEBRAÇÃO DE 
ATIVIDADES DE ESTÁGIO. 

 
 
 
 
 
 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
 
 
  O Município de Bauru, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Prefeitura Municipal 
na Praça das Cerejeiras nº 1-59, Altos da Cidade, Bauru/SP, CEP 17014-500, telefone (14) 3235-1000, representado 
pelo seu Prefeito Municipal ________________, doravante denominado Município e a Instituição de Ensino 
denominada __________________________, com sede na rua ________________, n° _____, Bairro __________, 
Bauru/SP, CEP _________, telefone ___________, representada no termo de seu contrato social anexo (documento 
01), doravante denominada Instituição de Ensino, têm como justo e acertado o presente convênio nos seguintes termos: 
 
 

DO OBJETO 
 
  Através do presente convênio as partes pretendem desenvolver atividade de estágio ____________ 
(classificar o estágio em:  obrigatório ou não obrigatório;  remunerado ou não remunerado;  credenciado ou não 
credenciado), considerando o estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho do 
Município, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular na 
Instituição de Ensino. 
 
  Este convênio se destina especificamente ao curso ________________________, regular e 
devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais de ensino, conforme documento anexo (documento 02 – declaração do 
representante legal da Instituição de Ensino). 
 
  O presente estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo 
do educando, conforme documento anexo (documento 03 – declaração do Representante Legal da Instituição de 
Ensino).  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
  Compromete-se a Instituição de Ensino a cumprir com todas as obrigações necessárias à realização do 
estágio, em especial às seguintes: 
 
  I – apresentar atestado assinado pelo representante legal que o educando que realizará estágio está 
matriculado e freqüenta regularmente curso de ___________________ (educação superior, de educação profissional, 
de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos).  Caso algum educando rescinda sua matrícula ou deixe de freqüentar regularmente o 
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curso no qual está estagiando, o Município deverá ser imediatamente comunicado para encerrar as atividades de 
estágio; 
 
  II – as demais exigências da legislação municipal, principalmente do decreto cuja cópia anexa faz 
parte integrante deste convênio; 
 
  III – celebrar contrato de seguro para o estagiário; 
 
  IV – fornecer os insumos, materiais, equipamentos e paramentos necessários para a realização das 
atividades de estágio, tais como:  luvas, máscaras, roupa de centro cirúrgico etc.; 
 
  V – a Instituição de Ensino é responsável subsidiariamente por todos os danos materiais e morais 
causados pelo educando ao Município de Bauru ou a terceiros em razão das atividades de estágio desenvolvidas. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BAURU 
 
  O Município disponibilizará o campo de estágio adequado e todas as demais obrigações assumidas na 
legislação municipal, principalmente no decreto que regulamenta o estágio, cuja cópia segue anexa e faz parte 
integrante deste convênio. 
 
 

DO PRAZO 
 
  O presente convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 
 
  Compromete-se a Instituição de Ensino a requerer celebração de termo aditivo de prorrogação do 
prazo, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do termo final deste convênio, caso seja de seu 
interesse a prorrogação.  O termo aditivo de prorrogação é ato bilateral que se aperfeiçoa com a vontade concorde de 
ambas as partes. 
 
 

GRATUIDADE 
 
  O presente convênio é gratuito, nada sendo devido entre Município e Instituição de Ensino. 
 
  Qualquer benefício concedido ao educando aluno da Instituição de Ensino não torna este convênio 
oneroso, como por exemplo:  bolsa, vales (transporte, alimentação etc.). 
 
 

DA DENÚNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO 
 
  Qualquer das partes pode denunciar o presente convênio à outra, rescindindo-o 30 (trinta) dias após o 
recebimento da comunicação pelo correio, com aviso de recebimento. 
 
 

FORO DE ELEIÇÃO 
 
  As partes se comprometem a tentar uma solução amigável a qualquer conflito de interesses que surja 
em razão deste convênio, realizando pelo menos duas reuniões das quais serão lavradas atas e nas quais deverão ser 
apresentadas propostas escritas de solução do conflito, sendo que estas propostas farão parte integrante da ata. 
 
  As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Bauru como o competente para dirimir 
qualquer conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida que surja em razão deste convênio. 
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  Por estarem de comum acordo, assinam este instrumento em três vias, das quais uma ficará com a 
Instituição de Ensino, uma ficará com o órgão do Município de Bauru que concederá o campo de estágio e a terceira 
será encaminhada ao Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 
 
  Bauru, __ de ______________ de 2009. 
 
 
 
 

NOME 
SECRETÁRIO MUNICIPAL  

 
 
 
 

NOME 
RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
TESTEMUNHAS:- 
 
 
 
_______________________  
NOME: 
RG: 
ENDEREÇO: 
 
 
 
_______________________  
NOME: 
RG: 
ENDEREÇO: 
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ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO/NÃO REMUNERADO 

 
 
 
 
Instituição de Ensino:  
Razão Social:  
Endereço:  Bairro: 
CEP:  Fone: 
CNPJ/MF:  Cidade/DF: 
Representada por:  Cargo: 
   

 
Concedente: 
 Razão Social:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 Endereço:   PÇA DAS CEREJEIRAS S/Nº Bairro: ALTOS DA CIDADE

 CEP:     17040-500 Fone:  
 CNPJ/MF:  46.137.410/0001-80 Cidade/DF: Bauru - SP  

 Representada por:  SECRETÁRIO MUNICIPAL DA __________________ R.G.:  
    
 
Estagiário(a):  
 
Nome:    
Endereço:   Bairro:  
CEP:   Fone:  
CPF/MF:   Cidade/UF:  
Data de nascimento:     
RA:    
E-mail:    
Curso:   Semestre:                  Ano: 
Estágio:   

 
 
 

CLÁUSULA 1ª 
 
  Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágio de 
estudante, com interveniência e assinatura da instituição de ensino e particularizar a relação jurídica especial existente 
entre o(a) ESTUDANTE e a CONCEDENTE, não criando vinculo empregatício de qualquer natureza.  
 
 
 

CLÁUSULA 2ª 
 
  O referido estágio obrigatório é de interesse curricular e pedagogicamente útil, entendido o estágio 
como uma atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, compatíveis com o contexto básico da profissão, 
ao qual seu curso se refere e integra o Processo de Ensino Aprendizagem, nos Termos da Lei Federal 11.788/08, Lei 
Municipal 5709/09 e Lei 5745/09 e Decrete nº _____________/09 e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) e sua regulamentação.  
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CLÁUSULA 3ª 
 
  As atividades do estágio, deverão ser compatíveis com a área de formação profissional do Estagiário 
(a), especificamente na atividade relativa ao grau e curso a qual será exercida junto a SECRETARIA 
___________________, localizada à ________________________________, nesta cidade de Bauru. 
 
 
 

CLÁUSULA 4ª 
 
  Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para a realização do Estágio:  
 

a)  As atividades de estágio a serem cumpridas pelo(a) estagiário(a) serão desenvolvidas a partir 
de ________________, podendo ser prorrogada, nos termos da Cláusula 10ª do presente 
Termo.  

 
b)  A jornada do estágio será de ___________ horas semanais, distribuídas por _________ horas 

diárias, cujo horário deverá ser compatível com o horário escolar do(a) estagiário(a).  
 
c)  Caberá à Instituição de Ensino a efetivação de contrato de seguro para acidentes pessoais 

ao(a) estagiário(a), conforme Apólice de Seguro nº: ______________ Seguradora/Corretora: 
____________. Inicio de vigência: _________________.  

 
 
 

CLÁUSULA 5ª 
 
  Durante a realização do presente estágio obrigatório não haverá qualquer tipo de contraprestação 
pecuniária concedida pela parte Concedente ao supracitado estagiário.  
 
 
 

CLÁUSULA 6ª 
 
  Na vigência do presente Termo, o(a) estagiário(a) está incluído(a) na cobertura do Seguro contra 
Acidentes Pessoais, nos termos da alínea "c" da Cláusula 4ª do presente pacto.  
 
 
 

CLÁUSULA 7ª 
 
  Cabe à Instituição de Ensino, nos termos do art. 3º da Lei Municipal 5709/2009: 
 

a) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando;  

b) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

 
c) Acompanhar, orientar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da 

aprendizagem;  
 
d) Disponibilizar ao(a) estagiário(a) o Relatório de Acompanhamento de Estágio, 

periodicamente.  
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e) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  

 
f) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis (06) meses, de 

relatório das atividades;  
 
g) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização 

de avaliações escolares ou acadêmicas.  
 
 
 

CLÁUSULA 8ª 
 
  Cabe à Concedente:  
 

a) Proporcionar ao(a) estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
compatível com o Curso;  

 
b) Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o 

acompanhamento, a supervisão e avaliação do estágio; 
 
c) Enviar relatório de atividades à Instituição de Ensino com vista obrigatória ao estagiário, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses; e na conclusão do estágio, ou, se for o caso, na 
rescisão antecipada do presente Termo de Compromisso de Estágio, o termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas;  

 
d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 

área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o 
estudante;  

 
e) Solicitar ao(a) estagiário(a), a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade 

da situação escolar, uma vez que o abandono, a desistência, a transferência do curso ou o 
trancamento da matricula constituem motivos de imediata rescisão.  

 
 
 

CLÁUSULA 9ª 
 
  Cabe ao(a) Estagiário(a):  
 

a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu estágio;  
 
b) Observar e obedecer às normas internas da Concedente;  
 
c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que 

solicitado pelas partes;  
 
d) Manter rigorosamente atualizado seus dados cadastrais e escolares, junto à Instituição de 

Ensino e Concedente;  
 
e) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a 

desistência, a transferência do curso ou o trancamento da matricula à Concedente do estágio;  
 
f) Encaminhar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino e à Unidade Concedente, uma via do 

presente instrumento, devidamente assinado pelas partes;  
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g) Preencher, obrigatoriamente, o Relatório de Acompanhamento do Estágio, referente às suas 
atividades, entregando a Unidade Concedente e à Instituição de Ensino, no mínimo, a cada 
06 (seis) meses.  

 
h) Comparecer no respectivo local de estágio sob suas próprias expensas;  
 
i) Não revelar informações de caráter sigiloso ou privativo da concedente; 
 
j) Responder civil e/ou criminalmente pelos danos causados nas dependências da Concedente.; 
 
k) Apresentar à Concedente, no início do semestre letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas, declaração atualizada da unidade escolar, citando inclusive o seu 
aproveitamento no semestre anterior. 

 
 
 

CLÁUSULA 10ª 
 
  O presente instrumento terá duração de um (01) ano, e poderá ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
através  de TERMO ADITIVO ou ser denunciado, com antecedência de 10 (dez) dias, mediante comunicação escrita, 
pela Instituição de Ensino, pela Concedente ou pelo Estagiário.  
 
 
 

CLÁUSULA 11ª 
 
  O estagiário terá direito, sempre que o estágio tiver a duração igual ou superior a 1 (um) ano, ao 
período de recesso de  30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo que se o 
estágio tiver a duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional.  
 
 

CLÁUSULA 12ª 
 
  O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO constitui motivo de imediata rescisão.  
 
 
 

CLÁUSULA 13ª 
 
  Havendo necessidade de rescisão contratual por qualquer das partes, deverá o(a) interessado(a) 
comunicar a intenção de fazê-lo previamente, por escrito, com pelo menos 30 (trinta)  dias de antecedência.  
 

CLÁUSULA 14ª 
 
  A eventual tolerância da Instituição de Ensino não implicará novação, perdão, renúncia, alteração ou 
modificação do presente pacto, sendo o evento ou omissão considerados, para os fins de direito, como mera 
liberalidade da Instituição de Ensino, não implicando, na renúncia ou desistência de exigir o cumprimento das 
disposições aqui contidas ou do direito de requerer a total execução de cada uma das obrigações contidas neste 
contrato.  
 
 
 

CLÁUSULA 15ª 
 
  Fica fazendo parte integrante do presente cópias das Leis Municipais 5709/2009, 5745/09 e Decreto 
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Municipal nº ______________, das quais as partes declaram ter pleno conhecimento e deverão cumpri-las fielmente. 
 
  E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, as partes o assinam em três (03) vias de igual teor.  
 
  Bauru, ________ de _________________ de __________. 
 
 
 
    _________________________________________________ 

        Assinatura Representante da Unidade Concedente 
 
 
 
    __________________________________________________ 
                Assinatura Representante da Instituição de Ensino 
 
 
 
    ___________________________________________________ 
                                Assinatura do(a) Estagiário(a) 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________ 
NOME: 
RG: 
 
 
_____________________________ 
NOME: 
RG: 
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ANEXO V 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
NÃO OBRIGATÓRIO/ REMUNERADO 

 
 
 
 
Instituição de Ensino: 
Razão Social:  
Endereço:  Bairro: 
CEP:  Fone: 
CNPJ/MF:  Cidade/DF: 
Representada por:  Cargo: 
   

 
Concedente: 
 Razão Social:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 Endereço:   PÇA DAS CEREJEIRAS S/Nº Bairro: ALTOS DA CIDADE 

 CEP:     17040-500 Fone:  
 CNPJ/MF:  46.137.410/0001-80 Cidade/DF: Bauru - SP  

 Representada por:  SECRETÁRIO MUNICIPAL DA -------------------- R.G.:  
    
 
Estagiário(a):  
 
Nome:    
Endereço:   Bairro:  
CEP:   Fone:  
CPF/MF:   Cidade/UF:  
Data de nascimento:     
RA:    
E-mail:    
Curso:   Semestre:                  Ano: 
Estágio:   

 
 
 

CLÁUSULA 1ª 
 
  Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágio de 
estudante, com interveniência e assinatura da instituição de ensino e particularizar a relação jurídica especial existente 
entre o(a) ESTUDANTE e a CONCEDENTE, não criando vinculo empregatício de qualquer natureza. 
 
 

CLÁUSULA 2ª 
 
  O referido estágio não obrigatório é entendido como o estágio opcional, acrescida à carga horária 
regular e obrigatória, sendo uma  atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, compatíveis com o contexto 
básico da profissão, ao qual seu curso se refere, nos Termos da Lei Federal 11.788/08, Lei Municipal 5709/09 e Lei 
5745/09 e Decreto nº ____________/09  e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e sua 
regulamentação.  
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CLÁUSULA 3ª 
 
  As atividades do estágio, deverão ser compatíveis com a área de formação profissional do Estagiário 
(a), especificamente na atividade relativa ao grau e curso a qual será exercida junto a  SECRETARIA 
______________________, localizada à ______________________________, nesta cidade de Bauru. 
 
 
 

CLÁUSULA 4ª 
 
  Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para a realização do Estágio:  
 

a)  As atividades de estágio a serem cumpridas pelo(a) estagiário(a) serão desenvolvidas a partir 
de__________, podendo ser prorrogada, nos termos da Cláusula 10ª do presente Termo.  

 
b)  A jornada do estágio será de __________horas semanais, distribuídas por _____ horas 

diárias, cujo horário deverá ser compatível com o horário escolar do(a) estagiário(a).  
 
c)  Durante a realização do estágio, a Concedente pagará mensalmente ao Estagiário bolsa 

auxilio, na importância correspondente a ------------% do padrão 1-A (conforme Art. 5º, 
Parágrafo 1º da Lei n.º 5709/09 alterado pela Lei 5745/09) da grade salarial do servidor 
público municipal vigente,  mais ----------- do valor do vale compra (benefício concedido 
pela Lei nº 5323/05, regulamentada pelo Decreto n° 10189/06) e vale transporte. 

 
d)  Caberá à Concedente a efetivação de contrato de seguro para acidentes pessoais ao(a) 

estagiário(a), conforme Apólice de Seguro nº: _________ Seguradora/Corretora: 
____________. Inicio de vigência: _________________.  

 
 
 

CLÁUSULA 5ª 
 
  Na vigência do presente Termo, o(a) estagiário(a) está incluído(a) na cobertura do Seguro contra 
Acidentes Pessoais, nos termos da alínea "d" da Cláusula 4ª do presente pacto.  
 
 
 

CLÁUSULA 6ª 
 
  Cabe à Instituição de Ensino: 
 

a) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando;  

 
b) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  
 
c) Acompanhar, orientar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da 

aprendizagem;  
 
d) Disponibilizar ao(a) estagiário(a) o Relatório de Acompanhamento de Estágio, 

periodicamente.  
 
e) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
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educandos;  
 
f) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis (06) meses, de 

relatório das atividades;  
 
g) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização 

de avaliações escolares ou acadêmicas.  
 
 
 

CLÁUSULA 7ª 
 
  Cabe à Concedente: 
 

a) Proporcionar ao(a) estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
compatível com o Curso;  

 
b) Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o 

acompanhamento, a supervisão e avaliação do estágio; 
 
c) Enviar relatório de atividades à Instituição de Ensino com vista obrigatória ao estagiário, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses; e na conclusão do estágio, ou, se for o caso, na 
rescisão antecipada do presente Termo de Compromisso de Estágio, o termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas;  

 
d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 

área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o 
estudante;  

 
e) Solicitar ao(a) estagiário(a), a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade 

da situação escolar, uma vez que o abandono, a desistência, a transferência do curso ou o 
trancamento da matricula constituem motivos de imediata rescisão.  

 
 
 

CLÁUSULA 8ª 
 
  Cabe ao(a) Estagiário(a):  
 

a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu estágio;  
 
b) Observar e obedecer às normas internas da Concedente;  
 
c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que 

solicitado pelas partes;  
 
d) Manter rigorosamente atualizado seus dados cadastrais e escolares, junto à Instituição de 

Ensino e Concedente;  
 
e) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a 

desistência, a transferência do curso ou o trancamento da matricula à Concedente do estágio;  
 
f) Encaminhar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino e à Unidade Concedente, uma via do 

presente instrumento, devidamente assinado pelas partes;  
 
g) Preencher, obrigatoriamente, o Relatório de Acompanhamento do Estágio, referente às suas 
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atividades, entregando a Unidade Concedente e à Instituição de Ensino, no mínimo, a cada 
06 (seis) meses.  

 
h) Comparecer no respectivo local de estágio sob suas próprias expensas;  
 
i) Não revelar informações de caráter sigiloso ou privativo da concedente; 
 
j) Responder civil e/ou criminalmente pelos danos causados nas dependências da Concedente.; 
 
k) Apresentar à Concedente, no início do semestre letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas, declaração atualizada da unidade escolar, citando inclusive o seu 
aproveitamento no semestre anterior. 

 
 
 

CLÁUSULA 9ª 
 
  O presente instrumento terá duração de um (01) ano, e poderá ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
através  de TERMO ADITIVO ou ser denunciado, com antecedência de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita, 
pela Instituição de Ensino, pela Concedente ou pelo Estagiário.  
 
 
 

CLÁUSULA 10ª 
 
  O estagiário terá direito, sempre que o estágio tiver a duração igual ou superior a 1 (um) ano, ao 
período de recesso de  30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo que se o 
estágio tiver a duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional.  
 
 
 

CLÁUSULA 11ª 
 
  O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO constitui motivo de imediata rescisão.  
 
 
 

CLÁUSULA 12ª 
 
  Havendo necessidade de rescisão contratual por qualquer das partes, deverá o(a) interessado(a) 
comunicar a intenção de fazê-lo previamente, por escrito, com pelo menos 30 (trinta)  dias de antecedência.  
 
 

CLÁUSULA 13ª 
 
  A eventual tolerância da Instituição de Ensino não implicará novação, perdão, renúncia, alteração ou 
modificação do presente pacto, sendo o evento ou omissão considerados, para os fins de direito, como mera 
liberalidade da Instituição de Ensino, não implicando, na renúncia ou desistência de exigir o cumprimento das 
disposições aqui contidas ou do direito de requerer a total execução de cada uma das obrigações contidas neste 
contrato.  
 
 
 

CLÁUSULA 14ª 
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  Fica fazendo parte integrante do presente cópias das Leis Municipais 5709/2009, 5745/09 e Decreto 
Municipal nº ______________, das quais as partes declaram ter pleno conhecimento e deverão cumpri-las fielmente. 
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO, as partes o assinam em três (03) vias de igual teor.  
 
  Bauru, ________ de ______________________ de __________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONCEDENTE 

 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
______________________________ 
NOME: 
RG: 
 
 
 
 
_____________________________ 
NOME: 
RG: 
 


