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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE EST.O.GIO NAO OBRIGATORIO 

7/12 

A ________, no CNPJ sob o n. Q _________, com endere�o 

_______, nQ __ , neste ato representada por ________, 

brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Carteira de ldentidade ________, e 

inscrito(a) no CPF sob o n.Q _________, doravante denominada UNIDADE 

CONCEDENTE; o(a) estudante (a) matrfcula 

Curso de Gradua�ao em inscrito no CPF sob o 

RG nQ. 
-----------

nQ. 
----------� 

residente a Rua 

_____________ n. Q ___ (cidade) (UF) e-mail

telefone _____ � doravante denominado(a) ESTAGIARIO e a Faculdade de Medicina 

de Campos, com sede na Avenida Alberto Torres n. 217, Centro, Campos dos Goytacazes, 

mantida pela Funda�ao Benedito Pereira Nunes, pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n. 28.964.252/0001-50, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, 

_______, profissao, inscrito no CPF sob o n. _______,bem como 

pelo Diretor-Geral da Faculdade de Medicina de Campos,________, profissao, 

inscrito no CPF sob o n.___.___.___-__, doravante denominada FMC, 

celebram entre si o presente TERMO DE COMPROMISSO DE EST.O.GIO NAO OBRIGATORIO. 

mediante as seguintes clausulas e condi�oes. 

CL.O.USULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

A UNIDADE CONCEDENTE, por meio do presente Termo de Compromisso de Estagio Nao 

Obrigat6rio, com arrimo na Lei n°11.788/2008 que regulamenta as atividades relativas aos 

estagios, tern como objetivo propiciar, ao educando, prepara�ao para o trabalho produtivo 

dentro da area de sua forma�ao educacional possibilitando-lhe, assim, aprimoramento 

tecnico-profissional, em consonancia com o projeto pedag6gico do seu curso. 

Regulamento aprovado pelo CONSUP na reuniao realizada dia 14/06/2021, Portaria NO 008/2, 211, /R, 
de 15 de junho de 2021. 












