Carta de Aceite
A Empresa/Organização abaixo identificada:
Nome da Empresa: _____________________________________________
Endereço: Rua _________________________________________Nº _____
Bairro: ______________Cidade:_________________ CEP: ____________
Telefone: (____) ____________________
Nome do Representante da Empresa: _______________________________
Função do Representante: ________________________________________
Aceita e irá possibilitar o desenvolvimento das atividades de Estágio
Supervisionado do (s) acadêmicos (s) abaixo identificado(s):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Regularmente matriculado(s) no Curso de Secretariado Executivo.
Faculdade Sant’ Ana

___________________________________________

Representante da Instituição/Empresa: _______________________________

Ponta Grossa, _________de ______________________de _______________

Rua Pinheiro Machado, n° 189 – Centro – Ponta Grossa - PR
CEP 84.010-310 – Fone (0**42) 3224-0301

Ficha de Frequência de Estágio Curricular
ANO LETIVO: 20__
NOME:______________________________________________________________________________

FICHA DE FREQUÊNCIA
NOME DA INSTITUIÇÃO:_____________________________________________________________
NOME DO SUPERVISOR:______________________________________________________________

DATA

NOME DA
ATIVIDADE
INSTITUIÇÃO DESENVOLVIDA

Ponta Grossa ,__de ________de 20__.

HORÁRIO DE
ESTÁGIO
ENTRADA/SAÍDA

RUBRICA

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Empresa:
Supervisor do Estágio:
Nome do(a) Estagiário(a):
Período de estágio: de
/
Cursando:
Semestre

/

à

/

/
Curso:

Item Avaliado

Insuficien
te

Qualidade do trabalho: Considerar a qualidade do trabalho executado pelo estagiário, tendo
em vista as condições oferecidas.
Rapidez em execução: Considerar o volume de trabalho realizado, dentro dos padrões
aceitáveis no contexto do estágio.
Organização: Capacidade de manter em condições de rápida acessibilidade documentos e
informações relativas ao desempenho das atividades profissionais, bem como a devida ordem do
ambiente de trabalho.
Sequência lógica de execução: Realização das tarefas de modo a que as etapas sejam
cumpridas sem alteração de sua ordenação natural.
Criatividade: Capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou inovações que
beneficiem a Empresa.
AprendizagemPrática: Capacidade de aprendizagem rápida e eficiente dos novos serviços a
serem executados.
Facilidade de compreensão: Habilidade de dar sequência a uma atividade a partir de
conceitos prévios adquiridos pela convivência no ambiente de trabalho.
Assiduidade ao trabalho: Ausência de faltas sem motivos justificáveis.
Dedicação: Esforço desenvolvido para bem executar as tarefas.
Conhecimentos: Conhecimentos apresentados e que tenham se mostrados adequados para
boa execução das tarefas desenvolvidas.
Sociabilidade: Capacidade de bem relacionar-se com as pessoas
Cooperação: Capacidade de manter-se disponível para contribuir com sua ajuda sempre que
solicitada.
Liderança:Capacidade de fazer-se seguir com naturalidade, sem desmotivar ou ter que
submeter às suas ordens as pessoas envolvidas.

Data: _______ / ______ /_________

Assinatura e carimbo do Supervisor de Estágio/empresa

Assinatura e carimbo da coordenação de Estágio da

Faculdade Sant’Ana

Regular

Bom

Ótimo

Rua Pinheiro Machado, n° 189 – Centro – Ponta Grossa - PR
CEP 84.010-310 – Fone (0**42) 3224-0301
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO/ BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO
O ESTAGIÁRIO ...........................................................................................................................................
Data de Nascimento.........../........./..........RA nº ...........................................................................................
Endereço.............................................................................................Bairro...............................................
CEP...................................Cidade.............................................................Estado......................................
Telefone

nº....................................RG..............................................

nº.................................CTPS

nº........................Série.............Acadêmico(a).............................................................................do
.........................................................................................................................,regularmente
no.......Período,..................realizará

Estágio

Curricular

na

Curso

matriculado

empresa........................

..........................................................................................................................................................,situada
.......................................................nº...........,fone.................Município........................representado(a)por...
........................................................................................................................................celebram entre si,
este Convênio de conformidade com a Lei nº 6494/77 e o Decreto nº 87497/82.
O presente Termo de Cooperação está acordo com a Lei 11.788, de 25/09/2008, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1ª - O presente Termo de Compromisso de Estagiário (a), será cumprido durante o ano letivo de
...................
Podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo ou rescindido a qualquer tempo pelas partes, mediante
comunicação por escrito com antecedência mínima de cinco (5) dias.
CLAÚSULA 2ª - O estágio será realizado no (s) mês (es) de (

) março, ( ) abril, ( ) maio, ( ) junho, ( ) julho, ( )

agosto, ( ) setembro, ( ) outubro, ( ) novembro, perfazendo um total de até ........horas, compatibilizadas com a
carga horária de aulas do (a) acadêmico (a).

CLÁUSULA 3ª - As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário (a), serão compatíveis com a linha de
formação profissional do seu curso de Bacharelado e de acordo com a proposta pedagógica do CURSO DE
SECRETARIADO EXECUTIVO
CLÁUSULA 4ª - O presente Termo de Compromisso será interrompido, automaticamente, em caso de abandono,
trancamento de matrícula do acadêmico(a) ou não cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de
Compromisso.

CLÁUSULA 5ª
(

)O presente estágio tem a natureza de estágio obrigatório, definido como tal no projeto pedagógico do curso.

(

)O presente estágio tem a natureza de estágio não-obrigatório, definido como tal no projeto pedagógico do curso,

desenvolvido como atividade opcional e/ou complementar.

CLÁUSULA 6ª. –
A realização do estágio terá acompanhamento efetivo por um Professor Orientador de Estágio da FACULDADE
SANTANA (nome professor) ______________________________ lotado nesta instituição de ensino _____________________, e
por supervisor da PARTE CONCEDENTE (nome supervisor técnico e função) ________________________________________
Parágrafo único – A jornada de atividades a serem executadas pelo estagiário deverá ser compatível com seu horário escolar.
CLÁUSULA 7ª As atividades relativas ao estágio serão desenvolvidas no horário das _______ às _______, com intervalo das
refeições das ______ às ________, nos seguintes dias de semana _________________________________,
perfazendo um total __________________ horas semanais (máximo permitido: 6 horas diárias e trinta semanais).
Parágrafo primeiro– é assegurado ao ESTAGIÁRIO que realizar estágio por período igual ou superior a 1 (um) ano,
um recesso de trinta dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, recesso este que deverá
ser remunerado quando o estagiário receber bolsa.
CLÁUSULA 8ª.
Durante a vigência do presente termo de compromisso o ESTAGIÁRIO estará segurado contra acidentes
pessoais, através da Apólice n.° ____________________, da____________________________________, sob o
valor de R$ ________ por responsabilidade da

(

) PARTE CONCEDENTE(

) FACULDADE SANTANA.

CLÁUSULA 9ª. –
O ESTAGIÁRIO receberá ( ) ou não receberá ( ) bolsa no valor de R$____________, e auxílio-transporte;
Parágrafo único – A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre
outros, não caracteriza vínculo empregatício. De acordo com a Lei 11788, de 25 de setembro de 2008

CLÁUSULA 10ª.

-

As partes elegem o Foro da Comarca de Ponta Grossa para elucidar possíveis dúvidas,

renunciando a qualquer outro.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente em três (3) vias de igual teor, na presença de testemunhas.
Ponta Grossa, ........de ..........................de 20.....

Estagiário

Empresa

Prof. Supervisor de Estágio Curricular

