NÚCLEO DE ESTÁGIO CONVENIADO - NEC

Instruções para entrega de Contratos de Estágio




Para ter contrato de estágio validado pela Faculdade, o aluno deverá estar
matriculado a partir do 3° período, ou já ter cursado mais de 7(sete) disciplinas
e média igual ou superior á 70(setenta) pontos.
Os alunos SEMPRE deverão apresentar:
Contratos:
3 VIAS DE CONTRATO:
Todas as vias deverão ser assinadas pelo aluno e pela concedente;
A data de inicio não poderá ser retroativa em mais de 30(trinta) dias com relação
a data de entrega no NEC;
Não poderá haver rasura em nenhuma das páginas do contrato.



03 VIAS DO PLANO DE ESTÁGIO, VERIFICAR:
Todas as vias deverão ser assinadas pelo aluno e por seu supervisor;
As datas e horários deverão ser compatíveis com as datas e horários do contrato;
Em caso de choque de horário com a Faculdade o supervisor deverá assinar a
cláusula referente ao choque de horários.



APÓLICE DE SEGUROS DE VIDA
TODOS os contratos deverão estar acompanhados do comprovante de
pagamento da apólice de seguros, ou certificado da apólice de seguros ou
declaração do escritório de que se compromete a providenciar o seguro;
O prazo de vigência da apólice deverá ser o mesmo do contrato;
*A apresentação da apólice de seguros não será necessária apenas em caso de
contratos com órgãos públicos.









02 VIAS DO CONVÊNIO(para escritórios não conveniados com a
Faculdade)
Não poderão estar com rasuras;
A data do convênio deverá ser anterior ou igual à data do contrato;
Todas as vias deverão estar assinadas.
Termo aditivo:
03 VIAS DO TERMO ADITIVO
Todas as vias deverão estar assinadas pelo aluno e pela concedente;
Deverá ser acompanhado de 03 vias do plano de estágio e da Apólice de
Seguros de vida.
Rescisão:
03 VIAS DA RESCISÃO
Todas as vias deverão estar assinadas pelo aluno e pela concedente.

Os modelos de contrato, planos de estágio, convênio, termo aditivo e
rescisão se encontram disponíveis no Site da Faculdade. Serão aceitos
modelos contratos confeccionados pela própria concedente, desde que
atenda as cláusulas vigentes no modelo de contrato da Faculdade e/ou do
convênio celebrado.

