2018 – TCE - Termo de Compromisso de Estágio
ADITIVO
Preâmbulo
Termo de Compromisso que entre si celebram o ESTAGIÁRIO e a CONCEDENTE,
com a interveniência da Escola de Educação Básica da FITO, inscrita no CNPJ sob o
nº. 73.050.536/0001-95, sediada na Rua Camélia nº.26, Jardim das Flores, Osasco,
SP – CEP 06110-900, Ato 109 de 18/03/1969, neste ato representada pela Direção da
Escola, com fundamento na Lei nº. 11.788/2008 e de acordo com as seguintes
condições:

Cláusula primeira - Identificação das partes
1.1. Concedente
Nome / Razão social:

CPF / CNPJ.:

Endereço do estágio:

Bairro :

Cidade:

Estado:

CEP:

Responsável pelo estágio:

Tel:

E-mail:

1.2. Estagiário
Nome:

CPF nº RG nº

Matrícula:

nº

Turma: A (

)/B(

Tel:

E-mail:

)/C(

)

Módulo: 1º ( ) / 2º ( ) / 3º ( ) / 4º ( )

Curso (marcar com X):
( ) Edificações Modular
( ) Outro: ________________________________
Período: Diurno ( ) – Noturno ( )

Ajustam entre si este ADITIVO ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
Cláusula primeira – Duração
Prorrogação do estágio a partir de

/

/ 201 até

/

/ 201 , podendo ser rescindindo

a qualquer tempo, por qualquer uma das partes mediante comunicação escrita ou ser
prorrogado através de emissão de um termo de prorrogação.
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Cláusula segunda – Do Contrato de Estágio
Permanecem inalteradas as demais disposições do Termo de Compromisso de
Estágio, do qual este aditivo passa a fazer parte.

Cláusula terceira - Obrigações da INTERVENIENTE
Compete à INTERVENIENTE orientar e avaliar o estágio, nos termos das normas
internas, currículos e projetos pedagógicos, devendo intervir na relação estabelecida,
sempre que julgar necessário, nos termos da Lei nº.11.788/2008.

Assim, devidamente compromissadas e acompanhadas pela INTERVENIENTE, as
partes assinam o presente documento em três vias de igual teor e forma para um só
efeito.

,

____________________________
Colocar o Nome
ESTAGIÁRIO

____________________________
Colocar o Nome
CONCEDENTE
(Carimbo CNPJ)

____________________________
FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco
INTERVENIENTE

/

/ 201

.

