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MINIS'BRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 'ECNOLÓGICA
INSTI'LUTO FEDERAL FLUMINENSE

REITORIA
RUA CORONEL WAL'nR KRAMER, 357, PARQUE SANTO ANTÓNIO, CAMPOS DOS

GOYTACAZES / RJ, CEP 28080-565
Fine: (22) 2737-5600, (22) 2737-5624, (22) 2737-5625

CONyÊNIO N.al

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO P ARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO

CONVÉNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O nVSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE E A UNIMED

NORTE FLUMnqENSE COOPERATIVA TRABALHO MÉDico, COM VISTAS À REAuzAÇÃo DE

ESTÁGIOS, NA FORMA PREVISTA NA LEI N.'N' 1 1 .788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Pelo p resente instrumento particular, o INS TITUTO FICDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TBX.:NOLOG[A

FLUA\']INENS E, criado através da Lei n' ] 1.892 de 29 de dezembro de 2008, com reitoria no município de Campos

dos Goytacazes-RJ, na Rua Coronel Walter Kramer, n' 357, Parque Santo Antõnio, CEP 28.080-565, inscrito no

CNPJ sob o n' l0.771.5 1 1/0001-07, representado pelo seu maglíâico Reitor, o sr. Jefferson Manhães de Azevedo,

portador da Carteira de identidade Ho 90 1 014207, oq)edida p elo CRIA-RJ e CPF n' 002.294.577-62, nomeado

através do Decreto do Ministério da Educação n' 5, publicado na página l da seção 2 do Diário Oficial da União de 06

de abril de 201 6 e a UN[MED NORTE FLUM INENSE COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO situada à Rua lO

de Maio 254, Centro, ltaperuna , CNPJ: 3041 766 1/0001-88 , representada pelo Diretor Presidente JOGO PAULINO

DA SILVO PRAZERES, CPF: 287028676-72 , identidade 037586090 TFP/RJ, resolvem fumar o presente Convénio,
destinado à realização de estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, em consonância com as

disp osições da Lei n' 1 1 .788, de 25 de setembro de 2008, observando as cláusulas e condições que se seguem.

CIA(JS ULA PRINIEIRA - Do Objeto

O objeto deste Convénio é proporcionar estágio aos alunos regilamtente matriculados e que venham âequentando

efetivamente cursos do Instituto, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, a serem planeados,
acompanhados e avaliados em con$otmidade com os cubículos e progamas acadêinicos e com treinamento prático e
aperfeiçoamento técnico, cultural, cientíâco e social.
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1 - Compete ao Instituto:

Estabecer normas para cumprimento do estágio:

Indicar o estagiário para atuação técnica em serviços e progamas adequados;

Supervisionar o estágo de alunos,junto com a concedente;

Estabelecer critérios para o credenciamento de supervisores;

Analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estai

realização teoria prática;

Encaminhar o estagiário, medi

poderá iniciar o estado.

11 -- Compete à Concedente:

Propiciar ao estagiário condições adequadas à execução do estágio;

©rantir ao esta©ário o cumprimento das exig:nelas escolares, istoé, não induzir ao conflito de
horário;

Proporcionar ao estagário experiências teórico-práticas na linha de formação do estai

Permitir o acesso de docentes credenciados do Instituto ao local de estado, objetivando o

acompanhamento e a avaliação do estado;

Designar um supervisor de estado, profissional da área do Estagiário;

Comunicar o6cialmente todo tipo de informações sobre o desenvolvimento do estado e das

atividades do esta#ário, que venham a ser solicitadas pelo Instituto ou que a entidade entenda

necessário solicitar;

Emitir relatórios sobre as atividades dos estagiários aos coordenadores dos cursos;

Formular um PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO INSTITUCK)NAL no qual deverão constar

o objetivo ejustiHicativa, além das atribuições da concedente e da unidade de ensino;

Não permitir sob nenhuma hipótese que o estagário comece suas atividades scm a apresentação do
Termo de Compromisso ou termo aditivo devidamente assinado pela divisão de estados do

Instituto;

Progamar o início de cada estado, tendo em vista que a d

dias para despachar' o processo de concessão de estado.

CLAUS ULA S EGUNDA -- Das Competê nciasS S lINI) ni

ál.io no local de estado, visando[) no i(=

.te Termo de Compromisso de Estado, sem a qual o mesmo nãoq r]en

aria

ivisão de estágio do TFF necessÍda de algunsF F

CLAUS ULA T](RCl:IRA -- Da Coordenação

A coordenação do presente Convênio Rica sob responsabilidade da(o) ser'odor Roberto da Silxa Lanes Filho



CLAUS Ul:A Q UARTA -- Do Vínculo

A realização do estágio profissional, por parte do estudante, não acarreta vínculo empregltício de qualquer natureza

CLÁUS ULA QUINTA -- Do Termo de Compromisso

É fumado, com interveniência obriga.tória do INSTITUTO FEDERAL lilIJMINENSE) um termo de compromisso

que tem, por âm básico, relativamente a cada estado, particularizar a relação jurídica especial existente entre o
Estudante e a Concedente

CLÁUS ULA S EFTA - Do Estagiário

O Estudante, para se candidatar à condição de estagiário, deverá estar re8ilarmente matriculado, frequentando
qualquer um dos cursos oferecidos peia INS T]TUTO FEDERAL FLUMINENSE e ter no mínimo 16 anos de idade.

S UBCLÁUS IJLA PRIMEIRA -- Do Seguro de Acidentes Pessoais

A UNIMED NORTE FLUMINENSE C00PERATIVIA TRABALHO MEDICO, compromete-se a fazer um segtno

de acidentes pessoais em favor de cada estagiário nos tempos do Art.ga, IV, lei n' 1 1 .788 de 25 de setembro de 2008.

CLÁUSULA S ÉTIMA - Da Bolsa de Estágio
$

A UNIMED NORTE FLUMINEN$E COOPERATIVA TRABALFIO MÉDICO não pagará nenhuma bolsa, ou
contrapartida ao estadário, por se tratar de Estágio Supervisionado Obri@.tório, de acordo com a legislação vigente.

CLAUS ULA O ATAVA -- Da Carga Horária

Ajomadae horários das atividades do estadário são estabelecidos em comum acordo entre as partes, de tal fom)a que
não redunde em prduízos para as atividades académicas do ESTUDANTE.

CLÁUS ULA NONA - Da Du ração

A duração do estágio é focada pelo INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, em conjunto com a concedente:

mediante prévio entendimento entre as partes, contam)e Resolução 34 de 1 1 de março de 2016.

CLÁUS ULA DÉCIMA - Do Deslizamento do Estágio

O Estadário é deslip.do por um dos scgúntes motivos

Ftlit)



A pedido do estagiário, com devidajustificativa;

Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes no Termo de

compromisso e Termo Aditivo;

Pelo não comparecimento ao estágo, sem motivo justinlcado, por mais de cinco dias consecutivos ou

não, no período de um mês, ou por 30(trinta) dias durante todo o período do estado;

Por reprovação em disciplina durante a realização do estado

Por conclusão ou intemipção do curso

A qualquer tempo no interesse da unidade concedente ou do IFF, com a devidajustiHicativa

CLÁUSULA DÉCIMA Da Vigência

O presente Convênio vigora pelo prazo dc até 4(quatro) anos, contados a partir da data de sua publicação, podendo

ser renovado, bom como rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente, por qualquer uma delas,

mediante comunicação escrita, com antecedência de 30(trinta) dias .

Parágrafo único: a extinção do prnente Convênio, entes do término de sua vigência como decorrência de denúncia

por qualquer das partes, não prdudica os estados em curso.

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA Do Certificado

A UNIMED NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA TRABALHO M EDUCO expede certificado de participação

a cada esta#ário, fazendo constar a vigência e a cara. horária total do estado.

CLÁUS ULA DÉCIMA TERCEIRA Da Publicação

O extrato do presente Convênio é publicado no Diário Oficial da União, até 20(vinte) dias após sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QTUARTA- Dos Casos Omissos e da Resolução de Controvérsias

Siirgndo controvérsias entre os convergentes a respeito de Cláusulas deste Convénio oral bem como das Cláusulas de

Convêdos dele recorrentes, antes da propositura de demandajudicial, o tema será submetido à apreciação da Câmara

de Conciliação e Arbitral:m da Administração Pública Federal.

E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, üinnam o presente Convênio, em 03(três) vias de ibid

teor, na presença de 02(duas) testemunhas. /,,l,,a. 7
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Campos dos Goytacazes-RJ, 1 1 dejulho de 2018

JOGO P. 0ON M/\NHÃ]B DE AZHVEDO

Reitor do IFFluminense Unimed Norte Cooperativa Trabalho Médico

Testemunhas

Nome: Shanna Dutra Saltes

CPF: 079886247-50

PI.Üiii)
Nome: Roberto da Sirva Lanes Filho

CPF: 1225 17787-13

Docurrlento assinado eletronicamento por:

Shanna Dutra Saltes, DIRETOR - SUBSTITUTO nDISEREIT, em. 1 1/07/201 8 13:22:20

Ege documento foi emitido pelo SUAP em a3/07/2018. Para comprovar sua autenti.cidade,. faça a leitura do QRCode
ao ladeou acede https://wap.iff.edu.bi/autenticarüocumento/ e fomeça os dados abaixo:

Código Verificador: 20071
Código de Autenücação: 7cb69b59d3
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EXTRATO DE CONTRATO Ne 5/2019 - UASG IS8504

CAMPUS SANTA ROSA
RESUHADO DE JULGAMEtWO

PREGÃO Ne 2/201g

CAMPUS RIO VERDE

Nç} 86, terça-feira. 7 di

Assinatura: 02/0S/2019.
ESTRATO DE TERMO ADITIVO Ne 7/2019 - UASG 158504

O Instituto Federal Caiado - Campus Rio Verde,
iulgamenta do Pregão €1etrontco 02/2019 - Re8istro de Preço
de limpeza e higier\e pesmal. conforme resultado disp-
www,mmprasgovernamentats.gov.br

na publico o Resultdado de
para Aquisição de materiaisível no sitio eletrõnico o

EIVYS FERNADNES DA SINA
Coordenador de Compras e Licitação

Número do Contrato: l0/2014

W
tara: 02/0S/2019.

[SIDEC - 06/0S/2019) IS8299-26407'2019NE80Q004

INSTITUTO FEDERAL DE EOUCAÇ4O, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
cdIÁs

Data da assinatura: 06 de rnalo de 2019

EXTRAT0 0E CONTRATO Ne 77/2019

MflSO DE UCITAÇÁO
PREGÃO ELETRQNICO Ne 1/2019 - UASG !S8504

17/05/2Q19 às 09h00 no site www.cümprasíiet.gav.br. Informações Gera

CARtaS THOME
Coord. Lícit. e Com

contratado. Data da assinatura: 06 de' maio de 2019

CTRA10 DE CONTRATO Ne 78/2019

(SIASGnet - Qi6/0S/2019) 1S8S04-26420-2019NE8(DOIS
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN

ESTRATO DE CONTRATO Ne 7/20í9 - UASG IS5570

EXTRAÍA DE CONTRATO Ne 79/2019

(SiCON - 06/0S/2019) ISS570-26420-2019NE800041

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

q . 'EXTRáO DE CONVÊNiÓ:

podendo ser prorrogado até o..jlmite de 60 mesa
jllÉxhxxo :be coweNlo

2019

EXTRA10 DE CONTRATO Ne 80/20t9

CEíiEP. Data da assinatura: 11/03/2019. Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura.
podendo ser prorrogado até o..limite de. 60 meses

ltxinxxo occOnVeNiO}

podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses

NSTiTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CiêNCIA E TECNOLOGIA
GOIANO

ssinatura: 06 de {naio de 2019

ESTRATO DE CONmT0 Ne 81/2019

Sa 0E CHAMADA PÚBLICA Ne 1/2019

'RATO DE TERMO ADITIVO

2Qlg

EXTRA10 DE CONTRATO Ne 82/2019

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGn GOIANO -
CANápus AVÂn900 CATALÃO. Pessoa Jurídica de Direito Pública, Inscrita na CNPJ sab

la.õs1.4ti/JOIO-õ0, representado neste ato pelo senhor Emersos do Nascimento.

de Alimentação Escolar/PNAE

Catalão - GO, junto à Comissão de Chamada .Pública - CCP.
A Integra do Edital estará disponível no mural de informações do IF Go

Campus Avançado Catalão, bem como no seguinte endereço eletrõnico;
www.Ifg o.edu.b

:ontíatado. Data da assinatura: 06 de maio de 2019

EXTRATO De CONTRATO Ne 83/2019

© //hww.in.8a'.br/ÕUentlcldide.html. pelo c6c

iEadD no endereçadorumFntu Bode

EMERSON OO NASCIMENTO
ng 2,200.2 de 24/08/2001.

de {haws Públlc3s Brasileira - icp.nrõUI


