
PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARAGOMINAS 

Convênio que entre si celebram a JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

PARAGOMINAS e a FACULDADE PITÁGORAS 
DE PARAGOMINAS, para concessão de 
ESTÁGIO a estudantes de Graduação do 
curso de Bacharel em Direito. 

A JUSTIÇA FEDERAL — SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARAGOMINAS, 

localizada na Avenida Portugal Lot 03 Qd. 03 BI. 05 S/N Modulo II, Paragominas -PA e com sede na Rua 

Domingos Marreiros, n° 598, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o n. 05.421.948/0001-34, doravante 

denominada JUSTIÇA FEDERAL, representada pelo Juiz Federal, Dr. PAULO CÉSAR MOY ANAISSE, 

brasileiro, casado, portador do RG n° 1976670 — SSP/PA e do CPF n° 392.633.982-91, de um lado como 

concedente e a FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS, vinculado ao Ministério da Educação e 

do Desporto, com sede na Rua Lameira Bittencourt, n° 523, CEP 68.625-140, Bairro Centro, Paragominas-

PA, inscrito no CNPJ sob n° 38.733.648/0071-52, representada por Lesslo Kyldare Alves de Queiroz, 

portador do RG n° 40044069 — PC/GO e do CPF n° 007.348.734-17, como INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

INTERVENIENTE, resolvem, nos termos da Lei n. 11.788, 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 do curso de Bacharel em Direito da FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS, regularmente 

matriculados e com freqüência efetiva, a realização do estágio na JUSTIÇA FEDERAL. 

Parágrafo único - O estágio deve possibilitar ao estudante adquirir 

experiência e desenvolver atividades práticas relacionadas ao seu curso, proporcionando-lhe o 

aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e no campo do relacionamento humano. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio não gera vínculo empregatício 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 - A formalização do estágio efetivar-se-á media 

TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, que obrigatoriamente r‘sts 
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PLANO DE ATIVIDADES devidamente assinado pelo supervisar de estágio da JUSTIÇA FEDERAL e pelo 

professor orientador da FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS. 

O TERMO DE COMPROMISSO deverá ser firmado entre a JUSTIÇA 

FEDERAL e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória da FACULDADE PITÁGORAS DE 

PARAGOMINAS. 

Parágrafo Único - O ESTAGIÁRIO obrigar-se-á, mediante TERMO DE 

COMPROMISSO, a cumprir as condições 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 informações a que tenham acesso, em decorrência do estágio. 

CLÁUSULA QUINTA - A duração do período de estágio observará o limite 

máximo de dois anos, improrrogáveis. 

Parágrafo Único - Exceto quando se tratar de estagiário portador de 

necessidades especiais e devendo-se encerrar, contudo, incontinenti, após a conclusão ou interrupção do 

curso ou desligamento da FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS. 

CLÁUSULA SEXTA - A jornada do ESTAGIÁRIO será de 20 (vinte) horas 

semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, em horário a ser estabelecido pela JUSTIÇA FEDERAL, 

compatível com as atividades discentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Em caso de emergência, o ESTAGIÁRIO poderá 

utilizar os serviços de assistência médico-odontológica da JUSTIÇA FEDERAL, restritos àqueles 

implementados em suas dependências. 

CLÁUSULA OITAVA- É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio 

tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente durante as férias escolares. Os dias de recesso serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos do estágio ter duração inferior a 01 (um) ano. 

O recesso deverá ser previamente acordado entre o estagiário e o supervisor 

e devidamente registrado na freqüência do estagiário. 

CLÁUSULA NONA- O estágio será extinto nos casos e formas seguintes: 

a) automaticamente, ao término do compromisso; 

abandono, caracterizado por ausência não justificada de 3 (três) dias 

consecutivos ou de 5 (cinco) interpolados, no período de 1 (um) mês; 

conclusão ou interrupção do curso, ou ainda, desligamento da 

FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS; 

a pedido do estagiário; 

no interesse e por conveniência da JUSTIÇA FEDERAL ou da 

FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS, inclusive se comprovado 

rendimento insatisfatório após decorrida a metade do período previsto para 

estágio. 

ante o descumprimento, pelo ESTAGIÁRIO, de cláusula dest 

e/ou do respectivo TERMO DE COMPROMISSO. 
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g) comportamento funcional ou social do estagiário, incompatível com o 

exigido pela JUSTIÇA FEDERAL. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas 

alíneas "b", "d", "e", "f e "g", da cláusula nona, a JUSTIÇA FEDERAL comunicará à FACULDADE 

PITÁGORAS DE PARAGOMINAS, no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo Segundo - Na hipótese da alínea "c" da cláusula nona, a 

FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS comunicará o fato à JUSTIÇA FEDERAL no prazo 

máximo de 10 (dez) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A JUSTIÇA FEDERAL deverá comprometer-se a: 

solicitar à FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS a quantidade 

necessária de estagiários nos cursos de seu interesse; 

designar um supervisor técnico para atuar de forma integrada com a 

FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS; 

oferecer condições para que os estagiários sejam supervisionados por 

docentes da FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS; 

selecionar e admitir alunos, podendo adotar critérios e meios para aferir 

conhecimentos e aptidões; 

celebrar, com os estagiários, os TERMOS DE COMPROMISSO vinculados 

a este instrumento; 

conceder ao ESTAGIÁRIO, enquanto perdurar o estágio, a importância 

mensal, a título de bolsa e o auxIlio-transporte, conforme o estipulado no 

TERMO DE COMPROMISSO; 

fazer, ás suas expensas, seguro de acidentes pessoais em favor do 

ESTAGIÁRIO, durante o período em que o estágio estiver ocorrendo; 

reduzir em até 02 (duas) horas a jornada de estágio nos períodos de 
avaliação, previamente informados pelo estagiário, conforme cronograma 

de atividades fornecidos pela FACULDADE PITÁGORAS DE 

PARAGOMINAS; 

efetuar o controle de assiduidade do ESTAGIÁRIO; 

CLÁUSULA ONZE - A FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS 

deverá comprometer-se a 

encaminhar, mediante solicitação da JUSTIÇA FEDERAL, alunos de seus 

cursos profissionalizantes para participar do estágio, munidos de 

comprovantes de matrícula e histórico escolar; 

firmar, como interveniente, os Termos de Compromissos mencionado na 

Cláusula Quarta; 

dispor sobre programação, orientação, supervisão e av 

estágios; 
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/,, PARAGOMINAS-PA, 23 de setembro de 2019. 
Lessio Kyldare Alves 4&QueirOZ 
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d) informar à JUSTIÇA FEDERAL, sempre que solicitado, a situação escolar 

do aluno. 
CLÁUSULA DOZE - As despesas com a execução do presente CONVÊNIO 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias para atender despesas dessa natureza. 

CLÁUSULA TREZE - O Prazo de duração do CONVÊNIO é de 05 (cinco) 

anos, podendo ser alterado mediante Termos Aditivos, ou rescindido, de comum acordo entre as partes, ou 

unilateralmente, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único - A alteração ou o encerramento antecipado deste 

CONVÊNIO não prejudicará os estágios já iniciados. 

CLÁUSULA CATORZE - As partes convenentes praticarão, reciprocamente, 

os atos necessários à efetiva execução das presentes disposições por intermédio dos seus representantes 

ou de pessoas regularmente designadas. 

CLAÚSULA QUINZE — O presente instrumento será publicado em forma de 

extrato, no DOU, em conformidade com o disposto no § 1° do Art. 61 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente 

pelas partes convenentes. 
CLÁUSULA DEZESSETE - Fica eleito o foro da cidade em que esteja a sede 

da FACULDADE PITÁGORAS DE PARAGOMINAS, corno 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. 

,AXCULDADE PITÁGOFtAS DE PARAGOMINAS 

TESTEMUNHAS: 

friK 
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