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TERMO DE CONVÊNIO N.º 3720070407

que entre si celebram o ESTADO DO PANANÁ por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e o
Ministério Público do Estado do Paraná

Ao segundo dia do mês de abril de 2007, de um lado a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
estabelecida à Avenida Água Verde, nº 2140, em Curitiba - PR, inscrita no CNPJ sob o n° 76.416.965/0001-21,
neste ato representada por MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, Secretário de Estado da Estado do
Estado do Paraná, a seguir denominada UNIDADE CEDENTE, autorizado  pelo Governador do Estado,
devidamente exarada no protocolado sob n.º 9.479.706-3 e de outro o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ, estabelecido à Rua Marechal Hermes, nº 751, Centro Cívico, Curitiba – PR, inscrito no CNPJ
sob o n° 78.206.307/0001-30, neste ato representado por JOSÉ CARLOS MADUREIRA, Diretor-Geral, a seguir
denominado UNIDADE CONCEDENTE, ajustam o presente Convênio nos termos da Lei 6.494 de 07 de
dezembro de 1977, regulamentada pelo decreto n° 87.497 de agosto de 1982, e das Resoluções, 583/2002,
149/2003 e 2247/2003, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, e pelas Leis n. 8.666/93,
alterada pela Lei n. 8.883/94,  e  pela Lei n.º 15.340/06 mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Convênio tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágio

por estudantes da REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO na UNIDADE CONCEDENTE, de interesse
curricular, obrigatório ou não, entendido o estágio como estratégia de profissionalização, instrumento de
integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento, para
estagiários.

CLÁUSULA SEGUNDA
Será celebrado um “Termo de Compromisso de Estágio” entre o estudante e a UNIDADE

CONCEDENTE, no qual estarão estabelecidas as condições específicas do estágio, mediante a interveniência
da INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, que representará a UNIDADE CEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
A UNIDADE CONCEDENTE indicará um supervisor que orientará o Estagiário em suas atividades,

para atender o desenvolvimento do estágio do aluno;

CLÁUSULA QUARTA
A UNIDADE CONCEDENTE proporcionará à INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE ESTADUAL, ou à

UNIDADE CEDENTE, condições para o acompanhamento, a supervisão e a avaliação das atividades do aluno;

CLÁUSULA QUINTA
O Estagiário não terá vínculo empregatício com a UNIDADE CONCEDENTE conforme legislação em

vigor;

CLÁUSULA SEXTA
A UNIDADE CONCEDENTE manterá um Seguro de Cobertura de Acidentes Pessoais para o

Estagiário, conforme legislação em vigor;

CLÁUSULA SÉTIMA
A jornada de atividades do Estagiário será de acordo com o horário estabelecido pela UNIDADE

CONCEDENTE, sem prejuízo das atividades discentes do mesmo;

CLÁUSULA OITAVA
Será concedida bolsa-auxílio ao estagiário, quando na modalidade de estágio remunerado, conforme

art. 18 da Resolução n.º 149/2003 – PGJ.
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CLÁUSULA NONA
A execução do presente Termo de Convênio não dependerá de liberação de recursos por nenhuma

das partes

CLÁUSULA DÉCIMA
A vigência do presente Termo de Convênio iniciar-se-á a partir de sua assinatura e encerrar-se-á em

31 de dezembro de 2010, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante acordo prévio entre os partícipes,
constituindo-se as alterações ajustadas em objeto de Termos Aditivos, que daquele serão parte integrante para
todos os efeitos e direitos.

Parágrafo Único
 Pelo presente convênio ficam convalidados os atos que envolvem estágios de estudantes das
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL realizados no âmbito da UNIDADE
CONCEDENTE, no período de 01/01/2006 a 02/04/2007;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante

comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou rescindido por acordo entre os
partícipes, ou ainda, por  descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas ou por superveniência de
legislação que o torne inexeqüível, respondendo os mesmos pelas obrigações assumidas até esse momento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
A publicação resumida do presente Termo de Convênio será efetivada por extrato, em Diário Oficial do

Estado, as expensas da UNIDADE CEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou questões jurídicas

advindas deste Convênio.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor.

Curitiba, 15 de agosto de 2007

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Maurício Requião de Mello e Silva José Carlos Madureira
Secretário de Estado de Educação Diretor-Geral

Testemunha:

Rafael Kotaka
Diretor do DRH do MPPR


