
Coordenação do Protagonismo Estudantil

Orientações   sobre estágio não obrigatório   que devem  ser repassadas aos estagiários  

1. A oferta de estágio só é possível pelo fato do aluno estar regularmente matriculado mediante a 
Lei 11.788/08 e o Decreto Estadual nº 29.704/09.

2. É importante lembrar ao aluno que:
a) permanência no estágio dependerá do zelo com sua vida escolar, frequência e nota que será 
acompanhada pela escola e informada a concedente caso haja algum prejuízo no desempenho 
escolar;
b) não existe nenhum vínculo de emprego com a concedente, bem como nenhuma obrigação de 
contratação durante ou após o término do estágio.

3. É necessário reforçar as informações contidas no TCE para que o aluno fique ciente de seus 
direitos e deveres:
a) O  Termo  de  Compromisso  de  Estágio-TCE  é  celebrado  para  garantir  que  o  aluno  é 

estagiário e está em situação de aprendizagem e não na condição de empregado; 
b) É  no  TCE  que  estão  definidas  as  atividades  que  o  aluno  irá  desempenhar  (plano  de 

atividades) na  unidade  Concedente,  carga  horária,  período  do  estágio,  valor  da  bolsa, 
apólice de seguro e pagamento do vale transporte, direito a recesso remunerado,e a redução 
da carga horária de estágio nos períodos de avaliação escolar.

4. É obrigação da empresa:
a) pagar o valor referente ao vale transporte (lei 11.788/08, Art. 12.);
b) em hipótese alguma descontar qualquer valor sobre da bolsa auxílio do estagiário;
c) cumprir todas as cláusulas acordadas no TCE. 

5. É direito do aluno:
a) Receber vale transporte mesmo que more vizinho ao local do estágio, pois a lei fala que o 
vale é compulsória (lei 11.788, Art. 12.);
b) Ter recesso remunerado de 30 dias se o estágio tiver duração de doze meses ou mais. 15 dias 
de recesso se a duração do estágio for de 6 meses. Em outros casos aplicar a proporcionalidade 
conforme período de vigência definida no TCE. Preferencialmente o recesso será nas férias 
escolares sendo definido em comum acordo com a Concedente;
c) Redução da carga horária do estágio em até a metade por ocasião das avaliações escolares 
(redução a cada dia de avaliação) que no caso dos alunos de escola pública será de 2(duas) 
horas, pois a atividade de estágio é exercida em 4 horas, 
d) Saber o teor da apólice do seguro contratado em seu favor, assim como o número da apólice 
e empresa contratada pela unidade concedente;

        e)Repor as faltas ocorridas durante o período do estágio em acordo com a unidade concedente;
f) lei 11.788, Art. 12§ 2o  - Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do  
Regime Geral de Previdência Social.



6. O aluno deverá guardar sua cópia do TCE pelas seguintes razões:

a) É o documento legal assinado com ciência das partes que assegura os direitos e deveres da 
cada um;
b) Junto com a declaração fornecida pela Concedente caracteriza experiência no mercado de 
trabalho e conta ponto quando for pleitear uma vaga de trabalho;
c) Será um documento a ser apresentado ao Ministério do Trabalho pelo aluno no caso de 
irregularidades ou  não cumprimento de alguma cláusula por parte da escola ou concedente;
d) Consta o número da Apólice de seguro e o nome da empresa com a qual foi celebrado, 
caso seja necessário ser acionado o referido seguro;
e) Especifica suas atividades de estagiário acordado entre as partes.

7. Atividades que NUNCA poderão ser executadas pelo estagiário.

a) Trabalhar em ambientes com manuseio de bebidas alcoólicas ou outros tipos de drogas ou 
em ambientes insalubres;
b) Manuseio de materiais tóxicos que possam favorecer algum risco de vida ao a saúde do 
estagiário;
c) Carregar materiais que tenham o excesso de peso e/ou descarregar caminhões em qualquer 
situação;
d) Serviços gerais tais como varrer, recolher lixo, lavagem de pisos e banheiros e similares;
e) Transportar valores a serviço da empresa concedente;
f) Trabalhar como caixa assumindo toda a responsabilidade do fechamento financeiro do dia;
g) Substituir e/ou auxiliar o ofício de Professor de uma outra unidade escolar em sala de aula 
(em qualquer âmbito educacional);
h) Nenhuma atividade externa tais como: panfletagem, entrega de mercadorias, serviço de 
recados para empresa, trabalhos de despachante em bancos, ou qualquer outra atividade que 
favoreça a saída do aluno do local onde está praticando o estágio.
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