MODELO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O(A) ............(CONCEDENTE DO ESTÁGIO) E
O(A)
ESTUDANTE
.......,
COM
A
INTERVENIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
SUPERIOR,
PARA
PROSSEGUIMENTO A REALIZAÇÃO DO
ESTÁGIO
NÃO
OBRIGATÓRIO,
VINCULADO AO CONVÊNIO N°...../.....
A(O) ...........(EMPRESA Concedente)................, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ........, com sede
........................, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por
........(nome e cargo)......., portador(a) da cédula de identidade nº .............., inscrito(a) no CPF
sob o nº .............., e o(a) Estudante .........................................., regularmente matriculado(a)
no Curso de ...................... sob o nº ........(matrícula) ......., portador(a) da cédula de identidade
nº .............., expedida pelo........, e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .............., residente
........................, doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO, com a interveniência da
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA – FEJAL, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida nesta cidade de Maceió/AL, à rua Cônego Machado, 917 –
Farol, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.207.742/0001-71, mantenedora do CENTRO
UNIVERSITÁRIO CESMAC, da FACULDADE CESMAC DO SERTÃO e da
FACULDADE CESMAC DO AGRESTE, neste ato, representada por seu Presidente
JOÃO RODRIGUES SAMPAIO FILHO, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n.
003.265.504-53, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió, doravante designada
FEJAL, resolvem celebrar este ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO pelas cláusulas e condições a seguir aqui alteradas.
CLÁUSULA 1ª – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do
instrumento original, por mais...(definir prazo), contado(s) a partir da assinatura do presente
instrumento.
CLAÚSULA 2ª – Permanecem inalteradas as demais disposições do instrumento original.
Por estarem de comum acordo o Estagiário, a Concedente e a FEJAL, assinam o presente
TERMO DE COMPROMISSO, em 3 (três) vias de igual teor e forma.
..............(local e data) ......................................

.......................................................................
CONCEDENTE

----------------------------------------------ESTAGIÁRIO

-------------------------------------------------FEJAL
O Termo Aditivo deverá ser entregue a Central de Estágio, cinco dias antes do término do
estágio inicial, assinado pelo Concedente e pelo aluno, para ser analisado e aprovado.3vias.

