REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IFCE Campus Juazeiro do Norte-CE
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO E AVALIAÇÃO DE EGRESSOS

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
Pelo presente instrumento particular, decidem as partes aditar, em observância à Lei n.º
11.788/2008, o Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Juazeiro do Norte, a empresa
concedente
e o(a) aluno
(a)
, regularmente
matriculado(a) no Curso
todos
devidamente qualificados no instrumento ora aditado.
Fica(m) alterada(s) a(s) cláusula(s) abaixo, permanecendo as demais de acordo com o
Termo de compromisso de Estágio anteriormente firmado:
( ) Prorrogação do período do estágio:
O termo de Compromisso de Estágio fica prorrogado de
/
/
até
/
/
.
( ) Alteração do horário das atividades de estágio:
O estágio passará a ser realizado no horário de
:
às
:
, de
a
(dias da semana), perfazendo o total de
(
) horas semanais.
( ) Alteração do valor da bolsa de Complementação Educacional:
A partir de
/
/
, a concedente altera a bolsa-auxílio para o valor de R$
(
).
( ) Alteração de supervisão de estágio:
A partir desta data o estagiário será supervisionado por
ocupante do cargo de
.
( ) Alteração das atividades do estágio
A partir desta data, serão confiadas ao estagiário, devidamente supervisionado por
profissional indicado pela parte concedente e qualificado no plano de atividades integrante
deste instrumento, as seguintes atividades:

(

)Outra alteração:

Permanecem inalteradas e em vigor as demais disposições do Termo de Compromisso de
Estágio firmado entre a CONCEDENTE, o (a) ESTAGIÁRIO (A) e a INSTITUIÇÃO DE
ENSINO.
E por assim estarem justas e combinadas, assinam o presente instrumento em 3(três) vias
de igual teor, forma e validade.

Juazeiro do Norte - Ce,

Empresa
(assinatura e carimbo)

de

de

Aluno Estagiário

.

Instituição de Ensino
(assinatura e
carimbo)
(OBS: O aditivo deve estar acompanhado de plano de atividades para os casos de alteração de
atividades).
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