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MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Q» Í 1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, CNPJ: 14.045.546/0001-

73, situada no endereço: KM 03 - BR *1=1‹16 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Feira de

Santana, nestç ato representado por seu Reitor, professor EVANDRO DO

NASCIMENTO SILVA, CPF n.° 726.642.904-87, RG n.° 1.374.446 - SSP/PB,
fl:

H-.

resolve firmar TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de acordo com o

disposto no artigo 5°, § 6°, da Lei 7.347/85 e artigo 83, XI, da Lei Complementar

n. 75/ 1993, perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 5° REGIÃO, presentado pela procuradora

Rosineide Mendonça Moura, nas seguintes condições:

CONSIDERANDO a redação da lei de estágio (Lei n° 11.788/ 08), especialmente os

artigos 7° e 8°, que estabelecem as obrigações das instituições de ensino, em

relaçäo aos estágios de seus alunos, e que há expressivo número de estudantes

do ensino superior que desenvolvem atividades facultativas de estágio,

complementares à sua formação acadêmica;

CONSIDERANDO que todo estágio é curricular, podendo ser obrigatório ou näo, e

é parte do processo ensino-aprendizagem;

CONSIDERANDO que o programa de estágio visa a proporcionar ao estudante,

complementação do ensino e da aprendizagem, em termos de treinamento

prático, de aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento humano, e que
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a unidade concedente de estágio deverá possuir, em seu quadro de pessoal,

profissional que atuará como supervisor do estágio durante todo o periodo

A parte signatária compromete-se a, de acordo com o art. 5°, § 6°, da Lei n°

7.347/85, firmar Termo de Ajustamentefzde Conduta, nos seguintes termos:
I
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* 1. DAS oBR1GAçõEs AssUM1DAs

O COMPROMISSÁRIO, a partir da data da assinatura deste, obriga-se a cumprir

as seguintes obrigações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Adequar a resolução CONSEPE n° 73/2001 sobre

Estágio Acadêmico e a Resolução CONSEPE n°165/2006 sobre Auxílio Especial a

fim de deixá-las em conformidade com a Lei n° 11.788/ 2008 (Lei de Estágio),

promulgada após as citadas resoluções.

CLÁUSULA SEGUNDA: Conceder aos estagiários 1 (um) recesso remunerado de

30 dias a cada 12 meses de estágio, preferencialmente durante as férias

escolares, conforme previsto no art. 13 da Lei n° 11.788/2008.

CLÁUSULA TERCEIRA: Abster-se em exigir a reposição da carga horária não

trabalhada pelo estagiário por motivos alheios a sua vontade, tais como greves,

paralisações, férias ou recesso dos servidores e professores e feriados.

CLÁUSULA QUARTA: Abster-se de realizar cortes nas bolsas dos estagiários sem

*à -s
\ "

Rua Francisco Martins da Silva, n° 226, Ponto Central - CEP: 44.075-475 z`_

_ . _ _. __ _ l. _ . __ ll l_ - -__ .___-\.__Ç
Procuradoria do Trabalho no Município de Feira de Santana É

Fones: (75)3617-2400, Fax: (75)3617-2407, e-mail: prt5.ptm006.fsa@mpt.gov.br

/7



_" . 1

Ê/ MINISTÉRIO PUBLICO DO 'TRABALHO
Qx *ff \ ' _ ä/;¿
` Ã`.'ÉÉi`. ~ ~

aviso prévio e esclarecimento do que está sendo subtraído.

CLÁUSULA QUINTA: Realizar o pagamento de auxílio-transporte, nos termos do

art. 12 da Lei n° 11.788/2008.
314.
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i II. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
.Ú

q_. __ .

CLÁUSULA SEXTA: O descumprimento do presente termo de ajuste de conduta

resultará na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por

estudante encontrado em situação irregular, a cada verificação do cumprimento

do ajuste, reversível ã entidade indicada pelo Ministério Público do Trabalho ou

ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD.

Parágrafo Primeiro - A multa ora estabelecida não é substitutiva da obrigação,

que remanesce ã aplicação da mesma.

nl. DA F1scAL1zAcÃo

A fiscalização do cumprimento do presente compromisso será procedida

diretamente pelo Ministério Público do Trabalho, por qualquer outro órgão

competente para sua veriñcação ou por qualquer cidadão.

Iv. DAS coND1çõEs GERAIS

O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua
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celebração, nos termos do art. 5°, § 6° da Lei n° 7.347/ 85, bem como terá eficácia

de título executivo extrajudicial, podendo ser executado perante a Justiça do

Trabalho, consoante artigo 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85 e art. 876 da CLT.

O" presente compromisso é firmado poa; prazo indeterminado, tendo vigência e

eficácia desde a_sua assinatura.

As`c1áusulas objetos do presente ajuste permanecem inalteradas em caso de

sucessão, ñcando o(s) sucessor(es) responsáveis pelas obrigações aqui pactuadas

e pelo pagamento da multa avençada no caso de inadimplemento.

Feira de Santana, 14 de setembro de 2017.

osineide Mendonça Moura
Procuradora do Trabalho
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Evandro dšíNasc1mento Silva

Reitor da ÍPEFS V
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Ana 'V aria Carva ' râ os Santos

Pró-Reitora de Políticas Añrmativas e Assuntos Estudantis
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Procurador Jurídico
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