Salvar o documento no seu computador para submeter no
e-Estágios. Não usar impresso ou Submit Forms
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Solicita-se que alunos e empresas leiam as normas EPUSP de Estágios, disponível no link abaixo:
https://novo.poli.usp.br/wp-content/uploads/2010/02/media_download_estagios_regulamentacao-estagios-poli.pdf

O aditivo deve ser acompanhado do Plano de Atividades de Estágio, disponível no e-Estágios
(https://sites.google.com/usp.br/estagiosnapoli)

INSTRUÇÕES
Preencha apenas as cláusulas contratais que serão alteradas por esse aditivo. As demais cláusulas podem
ser anuladas por risco ou traço.


Toda a documentação deve ser entregue pelo estagiário no mínimo 10 dias úteis antes da
data do início do contrato ou aditamento.



Não é permitida a entrega de documentos de estágio após a data de seu início ou aditamento.



A EPUSP não assina documentos após a data de início ou aditamento do Estágio.

RELATÓRIO
De acordo com a Lei Federal Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, e conforme constante na cláusula
13 do presente Termo de Compromisso de Estágio, “O ESTAGIÁRIO deverá apresentar relatório
semestralmente, a fim de permitir o acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas durante
o estágio.”. A entrega do relatório semestral é obrigatória e se não realizada está em desacordo com a
Lei Federal Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, ensejando o cancelamento do contrato de estágio.
Ao assinar o presente Termo Aditivo de Compromisso o aluno declara estar ciente desta obrigatoriedade.
Em caso de dúvida, entre em contato com o Serviço de Estágios.
INSTRUÇÕES E MODELO DO RELATÓRIO DISPONÍVEL NA PÁGINA:
https://www.poli.usp.br/ensino/estagios/estagios-formularios

CONTATO
Em caso de dúvida, entre em contato:
e-mail:
estagios@poli.usp.br

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ESTÁGIO

A Empresa __________________________________________________________, estabelecida no endereço
_____________________________________, cidade de _____________________________, Estado ____,
CEP. ____________ Fone. (___) ___________________ CNPJ: __________________, designada EMPRESA
CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, Sr. _________________________________________________________,
estudante, domiciliado à ____________________________________________________________, cidade de
__________________________________________, Estado de São Paulo, CEP: ________________, Fone:
(____) _________________, CPF nº _____________________________, aluno do curso de Engenharia de
___________________________________________, número USP ____________, e como INTERVENIENTE
a instituição de ensino ESCOLA POLITÉCNICA DA USP, com endereço à Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa
3, nº 380, CEP.: 05508-900, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 63.025.530/0024-09.
Fica alterada a(s) seguinte(s cláusula(s), do TERMO DE COMPROMISSO (Contrato de Estágio), que teve sua
data de início em ___/___/_____ (informar a data de início do contrato que está sendo alterado por este
aditivo), nos termos da Lei nº 11.788/2008, e nos termos da Resolução USP n° 5528/2009

1. O estágio fica prorrogado (limitada a duração total do estágio a 2 anos), até a data de ___/___/_____.

2. O estagiário cumprirá _____________(___) horas semanais. O horário de estágio será combinado de acordo
com as conveniências mútuas, ressalvadas as horas de aulas, provas e de outros trabalhos didáticos e as
limitações dos meios de transportes.
3. O Estagiário receberá a Bolsa de Complementação Educacional de R$ _____________
(__________________________________), com pagamento mensal calculado sobre as horas de presença
demonstradas em cartão de ponto ou outra forma de apreciação, a critério da Concedente.
4. A CONCEDENTE designa o(a) Sr.(a) _________________________________________________ (deve ser
a mesma pessoa que assina o plano de estágio) que ocupa o cargo de ________________________________
para ser o SUPERVISOR INTERNO do Estágio que será por ele(a) programado.
5. O Estagiário receberá o valor de R$ ________ (_____________________________), referente o Vale
Transporte.
6. O Estagiário receberá os seguintes benefícios adicionais: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
As demais Cláusulas permanecem inalteradas. E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento,
as partes rubricam a folha de Instruções de Preenchimento e assinam este Termo Aditivo em 03 (três) vias, para
todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, ____ de ____ de ________.

________________________________________
CONCEDENTE

__________________________________________
ESTAGIÁRIO

_________________________________________
EPUSP - INTERVENIENTE

