
 

 

 

 

  

 
Instrumento TERMO DE COMPROMISSO que entre si celebram, de um lado a AGÊNCIA MODELO, neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr.(a) ROBERTA LUCAS SCATOLIM na qualidade de COORDENADORA DO CURSO 

DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
situado(a) na cidade de JABOTICABAL estado de SP, doravante denominado(a) CONCEDENTE, e o(a) estudante 
___________________________________, regularmente matriculado(a) no_______do curso de PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA, Registro Acadêmico RA nº _________________da Faculdade São Luís, residente e domiciliado à 

___________________________  na cidade de ___________________ estado de SP, doravante denominado(a) 

ESTAGIÁRIO, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO, mediante as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O(A) CONCEDENTE compromete-se a conceder ao ESTAGIÁRIO, oportunidade de receber treinamento específico 
como prática dos ensinamentos teóricos que recebe da Faculdade.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O(A) ESTAGIÁRIO compromete-se a:  

I- Cumprir o estágio, de acordo com o estabelecido na cláusula Terceira, em jornada compatível com o seu horário 

escolar; 

II- Cumprir fielmente o programa de estágio, comunicando o (a) CONCEDENTE, em tempo hábil sua impossibilidade 
de desenvolvê-lo, quer quanto aos aspectos técnicos relacionados ao estágio propriamente dito, quer quanto aos 

horários e duração, fixados no presente TERMO DE COMPROMISSO; 

III- Responsabilizar-se pelas perdas e danos que venham a ser causados, em consequência da inobservância das Normas 
Internas do(a) CONCEDENTE e/ou condições constantes do presente TERMO.  

IV- Apresentar, na forma e segundo os padrões estabelecidos, no relatório sobre as atividades de estágio ao(à) 

CONCEDENTE.  
V- Desenvolver apenas os seguintes serviços voltados à publicidade: Briefing; Planejamento; Pesquisa e Criação de 

peças para mídias impressas e eletrônicas. 

 

§ Por esse TERMO DE COMPROMISSO o ESTAGIÁRIO se compromete a não desenvolver qualquer tipo de serviço, 
durante o estágio, para empresas de comunicação ou agências de publicidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O estágio será desenvolvido no seguinte horário: de segunda à sexta-feira, no peíodo da tarde, tendo que realizar o(a) 

ESTAGIÁRIO(A) ________horas por semana.  

 Parágrafo primeiro: 

 Qualquer mudança em relação ao horário do estágio deverá resultar de prévio entendimento entre o(a) 
CONCEDENTE e o(a) ESTAGIÁRIO(A), ficando ressalvada a possibilidade do estágio compreender atividades tanto 

internas com externas.  

 Parágrafo Segundo: 
 O(A) CONCEDENTE não pagará ao ESTAGIÁRIO(A), qualquer  importância pelo estágio na AGÊNCIA 

MODELO DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.   

 

CLÁUSULA QUARTA: 

O estágio, objeto do presente TERMO DE COMPROMISSO, terá a duração de _______à_______ podendo ser 

interrompido a qualquer momento, pelo(a) CONCEDENTE ou pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), mediante uma simples 

comunicação por escrito de uma parte à outra, a ser feita com cinco dias de antecedência, no mínimo.  
 

CLÁUSULA QUINTA: 

O presente TERMO DE COMPROMISSO está vinculado ao convênio celebrado entre a FACULDADE SÃO LUÍS e a 
CONCEDENTE. 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
AGÊNCIA MODELO DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ESTAGIÁRIO 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 



 

CLÁUSULA SEXTA: 

Subscreve o presente TERMO DE COMPROMISSO, como interveniente, a FACULDADE SÃO LUÍS, à qual, através da 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANGA, caberá proceder ao acompanhamento, 
supervisão e avaliação do estágio a ser desenvolvido.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA:  

Fica eleito o Foro da comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas que surgirem em 
decorrência do presente compromisso, uma vez esgotadas todas as possibilidades de entendimento amigável entre as 

partes. E por estarem assim de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor.  

 
 

    Jaboticabal, _______de________________de 201___. 
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