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JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUSTiÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
REDENÇÃO E A FACULDADE FESAR, PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO.

A JUSTiÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO, com sede na
Avenida Independência, lote 11, Quadra 34, Bairro Centro, CEP nO68.553-055, Belém-Pará, inscrita no
CNPJ sob o nO05.421.948/0001/34, doravante denominada JUSTiÇA FEDERAL, representada pelo(a)

Diretor(a) de Secretaria da Subseção Judiciária de Redenção, Sr. MARCELO COUTINHO KASCHER, de

um lado como concedente, e a FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA-FESAR,

Instituição de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, credenciada pela Portaria nO3.006 de

23/09/2004, publicada no DOU de 27/09/2004, com sede na Avenida Brasil, 1435, Setor Alto Paraná, CEP
nO68.550-325, Redenção-Pará, inscrita no CNPJ sob o nO05.074.526/0001-30, doravante denominada

FACULDADE FESAR, representada pela Diretora Geral, Sra. MARIA JOSILENE FONTINELI ROCHA,

brasileira, casada, R.G nO 3291350-SSP/PA, CPF n° 745.977.443-04, como Instituição de Ensino
interveniente, resolvem, nos termos da lei nO11.788, de 25 de setembro de 2008, Resolução 208-CJF, de

04/10/2012, os regimentos e portarias que regem a INSTITUiÇÃO DE ENSINO e demais disposições
apliCáveis,celebrar o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente CONVÊNIO tem por objetivo propiciar a alunos de cursos de

graduação da FACULDADE FESAR, regularmente matriculados e com freqüência efetiva, a realização de
estágio nlo obrigatório nas instalações da JUSTiÇA FEDERAL.

Parágrafo único - O estágio deve possibilitar ao estudante adquirir experiência e desenvolver atividades

práticas relacionadas à sua área de form~. proporcionando-lhe o aperfeiçoamento técnico, cultural,
cientrfico e interpessoal.

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio não gera vinculo empregatrcio de qualquer natureza com a JUSTiÇA
FEDERAL, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA TERCEIRA - O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da JUSTiÇA FEDERAL em atividades
que tenham estreito relacionamento com a formação acadêmica.

CLÁUSULA QUARTA - Aos estudantes servidores da JUSTiÇA FEDERAL não serão aplicados os

procedimentos referentes ao recrutamento de estagiário, no entanto, não poderão realizar o estágio emb
horário normal de trabalho. ~
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CLÁUSULA QUINTA - A formalização da concessão do estágio efetivar-se-á mediante TERMO DE
COMPROMISSO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR, a ser firmado entre a
JUSTiÇA FEDERAL e o ESTAGIÁRIO, com a participação obrigatória da Instituição de Ensino, onde

conste que a modalidade de estágio é o nlo obrigatório, ou seja, não supre a obrigação de cumprir o
estágio curricular obrigatório, previsto no projeto pedagógico do curso.

Parágrafo Único - O ESTAGIÁRIO obrigar-se-á, mediante TERMO DE COMPROMISSO, a cumprir as

condiçOes fixadas para o estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas para os servidores da
JUSTiÇA FEDERAL, especialmente aquelas que resguardem o sigilo e as informaçOes a que tenham
acesso, em decorrência do estágio.

CLÁUSULA SEXTA - A duração do periodo de estágio observará o limite máximo de dois anos, conforme

Termo de Compromisso a ser firmado por esse mesmo periodo.

Parágrafo Único - O Termo de Compromisso pOderá ser interrompido a qualquer tempo, mediante a
ocorrência de um dos itens elencados na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - É assegurado ao estagiário descanso remunerado de 30 dias, a cada ano de

contrato e sem prejuizo do pagamento do auxilio-financeiro, a ser gozado preferencialmente durante as
férias escolares e previamente acordado com o supervisor do estágio.

Parágrafo Único - Os dias de descanso remunerado poderão ser concedidos de maneira proporcional, à
razão de dois dias e meio por mês completo de contrato de estágio e após quatro meses de estágio,
mediante acordo com o supervisor e comunicação prévia à unidade de recursos humanos, em periodos de,

no minimo, dez dias.

CLÁUSULA OITAVA - O desligamento do estagiário ocorrerá:

a) automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio;

b) de oficio, no interesse do órgão ou por comprovação de falta de aproveitamento satisfatório no estágio
ou na FACULDADE FESAR;

c) a pedido do interessado;

d) por descumprimento de obrigação assumida no termo de compromisso de estágio;

e) por falta ao estágio sem motivo justificado, por três dias consecutivos ou cinco intercalados, no periodo
de um mês;

f) por interrupção ou conclusão do curso na FACULDADE FESAR;

g) por óbito;

h) por conduta incompativel com a exigida pela administração.

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alineas ub", "d". "e" e "h", a
JUSTiÇA FEDERAL comunicará à FACULDADE FESAR, num prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses da alinea "c", a outra parte deve ser comunicada com antecedêniJc.a
minima de 15 (quinze) dias.
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Parágrafo Terceiro - A FACULDADE FESAR fica obrigada a comunicar, por escrito, o desligamento do

aluno, qualquer que seja o motivo, bem como a conclusão do curso.

CLÁUSULA NONA - A JUSTiÇA FEDERAL compromete-se a:

a) verificar a quantidade de vagas a serem ofertadas;

b) designar um supervisor técnico para atuar de forma integrada com a FACULDADE FESAR;

c) oferecer condições para que os estagiários sejam supervisionados de forma direta ou indireta por
Professor Orientador da FACULDADE FESAR, se for o caso;

d) selecionar e admitir alunos, podendo adotar critérios e meios para aferir conhecimentos e aptidões,
observando o critério da igualdade e publicidade entre os alunos;

e) celebrar, com os estagiários, os TERMOS DE COMPROMISSO vinculados a este instrumento;

f) conceder ao ESTAGIÁRIO, enquanto perdurar o estágio, a importância mensal, a trtulo de bolsa de
estágio (auxflio financeiro e auxilio transporte), conforme o estipulado no TERMO DE COMPROMISSO,
desde que este não seja servidor do seu quadro de pessoal;

g) efetuar o controle da assiduidade dos estagiários;

h) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compativel com
valores de mercado, conforme fique estabelecido no TERMO DE COMPROMISSO;

i) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realizaçao do estagio com indicaçao
resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliaçao de desempenho;

j) manter à disposiçao da fiscalizaçao documentos que comprovem a relaçao de estágio;

k) enviar à instituiçao de ensino, com periodicidade minima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com
vista obrigatória ao estagiário;

I) observar, no que for pertinente, o disposto na Lei nO11.788 de 25 de setembro de 2008 e na Resoluçao
nO208-CJF, de 04/10/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA - A FACULDADE FESAR deverá comprometer-se a:

a) encaminhar, mediante solicitação da JUSTiÇA FEDERAL, os alunos de seus cursos habilitados para

participar do estágio, cópia dos comprovantes de matricula e o histórico escolar;

b) firmar, como interveniente, o Termo de Compromisso mencionado na Cláusula Quinta;

c) dispor sobre programaçao, orientaçao, supervisão e avaliaçao de forma direta ou indireta dos estágios;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O convênio não tem custos. As despesas com execuçao do presente

convênio correrão à conta dos recursos consignados na Leis de Orçamento e nos Programas de Trabalho,

Elementos de Despesa dos próximos cinco exercicios, à conta de dotações orçamentárias próprias para

atender despesas de mesma natureza.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O prazo de duração deste CONVt:NIO é de 05 (cinco) anos, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser alterado, mediante Termo Aditivo, ou rescindido, de comum acordo
entre as partes, ou unilateralmente, mediante notificação escrita, com antecedência minima de 30 (trinta)
dias.
Parágrafo Único - A alteração ou encerramento antecipado deste CONVt:NIO não prejudicará os estágios
já iniciados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes convenentes praticarão, reciprocamente, os atos necessários

à efetiva execução das presentes disposições por intermédio dos seus representantes ou de pessoas
regularmente designadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelas partes
convenentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro federal da cidade de Redenção-PA como competente

para dirimir qualquer questão proveniente deste CONVÊNIO, eventualmente não resolvida no âmbito

administrativo.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença das

testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

Redenção, 16 de junho de 2016.
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Diretor de Secretaria da Subse - diciáfl~_itI Redenção

Mari tinele Rocha
iretora Acadêmica. tes?'

MARIA JOSILENE ~Nfi~W.~OROCHA
Diretora Geral FESAR

TESTEMUNHAS:
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