PROCESSO Nº 765/2017
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO E O INSTITUTO BRASILEIRO DE
MEDICINA DE REABILITAÇÃO LTDA - IBMR
(MANTENEDOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
IBMR), OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE
ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR NAS ÁREAS
DE INTERESSE DO TRIBUNAL
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 251, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, neste ato representado por sua
Exma. Presidente, Desembargadora do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho,
portadora da carteira de identidade nº 280, expedida pelo TRT/RJ, inscrita no CPF sob
o nº 544.751.397-91, doravante designado simplesmente TRT/RJ, e o INSTITUTO
BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LTDA - IBMR (MANTENEDOR DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR), com sede na Av. das Américas, 2603, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.365.445/0001-15, neste ato
representada pelo seu Diretor Anderson Quintanilha Rangel, portador da cédula de
identidade nº 20.53731-0, expedida pelo CRA-RJ, inscrito no CPF sob o nº
036.848.157-30, doravante denominada simplesmente IBMR, têm, entre si, justo e
avençado o presente Convênio, elaborado de acordo com a minuta examinada e
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Corte, ex vi do disposto no art. 38, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente convênio tem por escopo
estabelecer vínculo entre o TRT/RJ e a IBMR, credenciado pelo MEC, visando
proporcionar aos alunos regularmente matriculados e frequentando, efetivamente,
cursos de educação superior, a oportunidade de aprendizagem por meio da prática de
estágio remunerado, seguindo sua linha de formação, no TRT/RJ, conforme
estabelecido no Plano de Trabalho acostado às fls. 1873/1877 dos autos do Processo
em referência, que passa a integrar o presente instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - As vagas disponíveis serão preenchidas de acordo com
interesse e a conveniência do TRT/RJ, condicionada à existência de disponibilidade
orçamentária.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO - O estágio obedecerá às disposições da
Lei n.º 11.788/08 e o regulamento aprovado pelo Ato nº 72/2020, da Presidência do
TRT/RJ.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VÍNCULO - A participação no programa de estágio não
gerará vínculo empregatício de qualquer natureza com o TRT/RJ.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS ÁREAS DE INTERESSE - O estágio dar-se-á nas áreas
de interesse do TRT/RJ, respeitada a correlação entre as atividades de estágio e a
formação acadêmica.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO - A concessão do estágio
formalizar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio a ser firmado entre o
TRT/RJ e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória do IBMR.
PARÁGRAFO ÚNICO - O objeto do programa de estágio será executado a partir da
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, tendo duração prevista mínima de 6
(seis) e máxima de 24 (vinte e quatro) meses.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - São
obrigações do IBMR em relação aos estágios de seus educandos:
a) celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, se menor de 18 (dezoito) anos, e com a parte concedente, indicando
as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do educando;
c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
d) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis)
meses, de relatório das atividades;
e) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;
f) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus
educandos;
g) indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à
etapa e modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar, elaborando plano de atividades do estagiário a ser apresentado ao supervisor
do estágio;
h) comunicar ao TRT/RJ, por escrito:
h.1) qualquer ocorrência que implique o desligamento do estagiário;
h.2) no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares
ou acadêmicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT DA 1ª REGIÃO - Caberá ao TRT
da 1º Região:
a) providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante
apólice de seguro, à qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida que forem
sendo feitas as inclusões;
b) celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando
por seu cumprimento;
c) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
d) indicar membro ou servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar
e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, termo de realização do estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
f) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
g) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses relatório
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
h) reduzir a jornada do estagiário à metade, sem prejuízo da bolsa remuneratória, nos
períodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação de calendário
acadêmico ou de documento idôneo emitido pela instituição de ensino, com o fim de
garantir o bom desempenho do estudante;
i) conceder 30 (trinta) dias de recesso, sem prejuízo do pagamento da bolsa aos
estagiários, a cada 12 (doze) meses de estágio, nos termos da cláusula sexta do Termo
de Compromisso de Estágio.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Convênio é
de 60 (sessenta) meses, a partir de sua assinatura, encerrando-se em 26/05/2026,
podendo ser prorrogado, mediante acordo dos convenentes.
CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA - É facultado aos partícipes denunciar o presente
Convênio a qualquer tempo, mediante simples comunicação escrita, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, quando a renúncia se operará de pleno direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS - O objeto deste
convênio será fiscalizado por representante do TRT/RJ, formalmente designado por
meio de Portaria, nos termos do Ato nº 156, de 16/09/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O TRT/RJ providenciará a
publicação deste Convênio, por extrato, no Diário Oficial da União, Seção III, nos termos
do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e suas respectivas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO - Fica eleito o foro da Justiça Federal Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer questão proveniente deste
Convênio, eventualmente não resolvida no âmbito administrativo.
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam o mesmo efeito, as quais lidas e achadas
conforme, são assinadas pelos representantes dos partícipes e pelas testemunhas
abaixo.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

Edith Maria Corrêa Tourinho
Desembargadora Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
(assinado digitalmente no Proad)
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