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CONVÊNIO No
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Que entre si celebram, de um lado, o SENADO FEDERAL c, de
outro, a UNIEURO CENTRO UNIVERSITÁIUO, com objetivo
de proporcionar aos alunos dos cursos de graduação da referida
instituição de ensino à oportunidade de realização de estágio
remunerado no SENADO.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDRAL, CNPJ n° 00.530.279/0001-15 , doravante
denominada apenas SENADO, com sede na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF - CEP
70.165-900, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA e a
UNIEURO CENTRO UNIVERSITÁRIO, instituição de ensino mantida pelo INSTITUTO

EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA EUROAM,
inscrito no CNPJ n° 37.174.034/0001-02, com sede naSCE/SUL Trecho Ol, Conjunto 5,
Brasília/DF - CEP 70.310-500, telefone n" (61) 3445-5767, doravante denominada apenas
CONVENENTE, neste ato representada por seu Diretor-Geral, EDSON LUIZ
ZANGRANDO FIGUEIRA, portador do CPF N" 169.798.418-58 e RG N" 22.300.965
SSP/SP e pelo Coordenador do Núcleo de Estágio, ANDRÉ GONÇALVES DA COSTA,
portador do CPF 11° 523.479.90 l -87 e RG n° 1.115.182 SSP/DF, resolvem celebrar o presente
Convênio, sujeitando-se os partícipes às disposições da Lei n° 8.666, ele 21 de junho de 1993,
da Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Política de Contratações do Senado Federal,
instituída pelo Anexo V ao Ato da Comissão Diretora 11° 12 de 2014, do Ato da DiretoriaGeral do Senado Federal n" 9 de 2015 , assim como elas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Este convênio tem por objetivo proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com
frequência efetiva nos respectivos cursos ele graduação elo UNIEURO CENTRO
UNIVERSITÁRIO a oportunidade ele realização ele estágio remunerado no SENADO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recmtamento ele estagiários será realizado mediante
processo seletivo público que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes, cabendo
à Diretoria-Geral do Senado Federal disciplinar o procedimento de preenchimento das vagas.
PARÁGRAFO SEGUNDO- O estágio elo presente convênio visa única e exclus ivamente
proporcionar aos estudantes matriculados nos cursos de graduação da CONVENENTE a
complementação ele ensino e de aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração
em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural , cientítico e de
relacionamento humano, sem se caracterizar como vinculo empregatício de qualquer natureza
com o SENADO.
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CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio dar-se-á em função do interesse do SENADO, em atividades que tenham estre ito
relacionamento com a formação esco lar na s áreas de Administração, Arquitetura,
Arquivologia, Artes Plásticas, Biblioteconomia, Ciência Política, Ciência da Computação,
Ciênci as Ambientais, C iências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais,
Comunicação Social, Desenho Industrial, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia de Redes, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia
Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Estatística, Farmácia,
Fisioterapia, Gestão em Saúde, História, Letras, Matemática, Museologia, Nutrição,
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Relações Públicas, Relações Internacionais, Secretariado
Executivo, Serviço Social e Turi smo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recrutarnento de estagi<1rios será realizado mediante
processo seletivo público que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes, cabendo
à Diretoria-Geral do SENADO di sciplinar o procedimento ele preenchimento ele vagas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O SENADO somente concederá estágios aos estudantes ela
CONVENENTE que estiverem cursando, ao menos, o 4° semestre do curso ele graduação.

CLÁUSULA TERCEIRA
A oferta de vagas de estágios por parte do SENADO estará sempre condicionada à
disponibilidade orçamentári a, considerada a distribuição de vagas estabelecida, a cada
exercício, pelo Diretor-Geral do SENADO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não haverá transferência ou repasse ele recursos financeiros
entre os convenentes .
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os termos aditivos ou novos ajustes que vierem a ser
entabulados com base no presente convênio deverão corresponder fie lmente a suas metas e
observarão as disposições da Lei n° 8.666/93, naquilo que couber.

CLÁUSULA QUARTA
Tncumbe ao SENADO:
T - selecionar os estudantes de acordo com a área de interesse e as necessidades de sua

Admini stração, mediante processo que compreenderá entrevista e/ou ap licação de prova
escrita:
IT- prov idenciar a contratação de seguro de v ida c acidentes pessoais co letivos em tàvor c.0
estagiários;

llf - supervi sionar as atividades desenvo lvidas pe los estudantes no decorrer elo es
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IV - providenciar o pagamento mensal da bolsa relativa ao estágio c do auxílio-transporte,
observada a frequência do estudante;
V - celebrar termo ele compromisso com a instituição de ensino e o estag iário, zelando por
seu cumprimento;

VI - ofertar instalações que tenham condições ele proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
VIl - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar a
realização dos estágios;

VIII- por ocasião do desligamento do estag iário, entregar termo de realização do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
JX- enviar à instituição de ens ino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, os relatórios
de atividades dos estagiários .

CLÁUSULA QUINTA
Incumbe à CONVENENTE:
I - celebrar lermo de compromisso com o SENADO e o estagiário, zelando por seu
cumprimento, indicando as cond ições de adequação do estágio à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar elo estudante e ao horário e calendário
escolar;
li - indicar formalmente os seus responsáveis para prestar informações ao SENADO sobre o
calendário esco lar, a regularidade de matrícula, frequência às aulas e formatura ele seus
estudantes que rea lizam estágio;

III - indicar professor orientador, da área a ser desenvo lvida no estágio, como responsável
pelo acompanhamento e ava liação elas atividades do estagiário;
TV - fornecer aos estudantes selecionados declaração gratuita ele matrícula e elo semestre
cursado, e o ca lendário esco lar, partes integrantes do presente convênio, para que o SENADO
proceda à co ntratação dos mesmos;
V - informar imedi atarn ente ao SENADO sobre a ocorrência de trancamento ele matrícula,
formatura ou abandono do curso.

/~

VT- ex igir elo estagiári o a apresentação peri ódi ca, em prazo não superior a 6 (seis) me e( d '-' / _,/
relatório das ati vidades de estág io;
"'/ ~

---------~~· .

/
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V li- comunicar ao SENADO no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
esco lares ou acadêmicas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em nenhuma hipótese será cobrado elo estagiário qualquer valor
correspondente às ações administrativas ela CONVENENTE relativamente ao cumprimento
dos termos elo presente convênio.

CLÁUSULA SEXTA
A formalização ela concessão elo estágio efetivar-se-á mediante termo de compromtsso
próprio, a ser firmado entre o SENADO, a CONVENENTE e o estagiário.

PARÁGRAFO ÚNICO - O termo de compromisso de estágio deverá ter como anexo o
plano de atividades elo estagiário, no qual deverão estar indicadas as principais atividades a
serem desenvolvidas no decorrer do estágio, observando-se estreita correlação com a
formação acadêmica elo estagiário.

CLÁUSULA SÉTIMA
A duração do estágio será de 24 (vinte e quatro) meses, desde que não ocorram quaisquer das
hipóteses previstas na cláusula décima.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A duração do estágio somente poderá exceder a 2 (dois) anos
quando se tratar ele estagiário portador de deficiência.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Após 12 (dose) meses de efetiva atividade de estágio, será
assegurado ao estagiário recesso renumerado de 30 (trinta) dias consecutivos , a serem
gozados preferencialmente durante as férias esco lares.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recesso de que trata o parágrafo anterior será concedido de
forma proporcional caso o estágio se dê em período inferior a 12 (doze) meses ou caso ocorra
o desligamento do estagiário, salvo se o desligamento se der por culpa ou iniciativa do
estagiário.

CLÁUSULA OITAVA
A jornada diária do estágio será de 4 (quatro) horas, totalizando 20 (vinte) horas semanais,
em horário estabelecido pelo SENADO, devendo ser compatível com as atividades discentes
elo estudante.

PARÁGRAFO ÚNICO - De acordo com o projeto pedagógico do curso, a grade horária do
estudante e o calendário esco lar ela CONVENETE, duran te os períodos de verificaçõ s aé
aprendizagem ou avaliações, a carga horária elo estágio será reduzida pelo menos à m dele.
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CLÁUSULA NONA
A Bolsa mensal devida ao estudante da CONVENENTE em atividade de estágio no
SENADO será de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais) e o valor do auxílio-transporte
será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), valores esses que também serão especificados nos
respectivos T ermos de Compromisso de Estágio que vierem a ser firmados em razão ela
execução elo presente convênio, cujas despesas correrão exclusivamente por conta do
SENADO.

PARAGRAFO PRIMEIRO- O auxílio-transporte será pago em dinheiro juntamente com a
bolsa de estágio e será sempre proporcional aos dias ele efetivo comparecimento ao estágio.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será descontado da bolsa ele estágio qualquer valor
referente ao auxílio-transporte.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O SENADO não custeará quaisquer despesas de estagiários
além do auxílio-transporte, excetuados os reembolsos eventualmente devidos por despesas
efetuadas no interesse elo Senado Federal, de caráter urgente e imprevis ível, nas quais, em
virtude de expressa so lic itação realizada por seu supervisor, o estagiário tenha incorrido às
suas próprias expensas, comprovadas mediante documentação hábil.
PARÁGRAFO QUARTO - Os valores descritos no caput ela presente cláusula serão
reajustados, anualmente, por ato do Diretor-Geral elo SENADO, conforme a disponibilidade
orçamentária do Senado, segundo os índices de preços ao consumidor, apurados pelo IBGE,
tendo por base a bolsa ele janeiro.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de reajuste a ser concedido nos termos do parágrafo
anterior, não será necessária a assinatura de termo aditivo entre as partes convenentes,
bastando, para tanto, registro em apostila e comunicação oficial à CONVENENTE e aos
estagiários.
PARÁGRAFO SEXTO - O estágio cumprido por servidor e fetivo do SENADO será
necessari amente voluntário, não gerando direito a qualquer espécie ele remuneração adicional.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As despesas decorrentes da execução do presente convênio
correrão à conta da dotação orçamentária classificada como Programa ele Trabalho
OI 03 105 5 14061000 l e Natureza de despesa 339036.
PARÁGRAFO OITAVO - A nota de empenho n o 201 5NE0004 15 garante as despesas
decorrentes da execução des te convênio no presente exercício.
PARÁGRAFO NONO- A indicação da dotação e o respectivo empenho para fazer frente ús despesas decorrentes da execução elo presente convênio nos exercícios futuros serão_.Jeito
independentemente de celebração ele termo aditivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA
O desligamento elo estúgio dar-se -ú :
I - automaticamente, ao término elo período fixado para o estág io;
11 - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por ma is de 5 (cinco) dias,
con secutivos ou não, no período de I (um) mês, ou por 15 (quinze) dias durante o período de
estág io, ressalvados os periodos de recesso e ele avaliações acadêmicas, mediante prévio e
indispensável ajuste com o superv isor ele estágios;
Ill - pela interrupção o u conclusão do c urso;
IV - a pedido do estagiário ;
V- a qualquer tempo, a critério da Administração do SENADO;
VI- por receber do SENADO ou da CONVENENTE o conceito de comprovada insuficiência
em avaliação de desempenho;
VII - pe lo descumprimento, por parte elo estagiário, das condições do termo de compromisso
de estúgio ou de qualquer elas normas previstas no Ato da Comissão Diretora do Senado
Federal no 18/2009;
VIII - por expressa disposição de ordem legal ou de caráter regulamentar.

PARÁGRAFO PRIME IRO -A CONVENENTE comunicará imediatamente ao SENADO,
por escrito, qualquer ocorrência relativa ao trancamento de matricula, à transferência ele curso
ou ele instituição de ensino, ú conc lusão do curso ou de qualquer irregularidade na frequência
dos seus alunos que estejam em atividade de estágio no SENADO.
PARÁGRAFO SEGUNDO -Nos casos de co nclusão do curso antes do encerramento do
prazo máximo de duração do estágio, este será interrompido na data ele encerramento elo
respectivo semestre letivo.

CLAUSULA DÉCIMA PIUMEIRA
O presente convên io terá a duração de 5 (cinco) anos, a contar ela data de sua assinatura,
podendo ser alterado mediante lermo aditivo, desde que as alterações que venh am a ser
impl eme ntadas não contrariem as dispos ições da Lei n° 11.788/2008 e do Ato da Comissão
Diretora no 18/2009, ficando o SENADO in cumbido de providenc iar as respectivas
publicações no Diário Oficial ela União .

.
.
PARA GRAFO PRIMEIRO - E facultado aos Convenentes denunciar o presente Conv~ni o/

/

/

a qualquer tempo, mediante manifestação formal de quem assim o desejar, desde qu~0
com antecedê nc ia de 20 (vinte) d ias.

/
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O encerramento antecipado deste Convênio não prejudicará a
conclusão dos estágios em curso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Fica eleito o foro da Justiça federal em Brasília/ DF, com exclusão de qualquer outro, para
solução das dúvidas ou questões decorrentes do cumprimento do presente convênio.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas VIas, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF,

oJ<J de ~

de 2015 .

~~a»

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL
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EDSON LUIZ ZANGRANDO FIGU/i.HM4\Jn'~
DIRETOR-GERAL DA UNIEURO CENTRO UNIVERSITÁRIO
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Testemun has:
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