
Termo De Responsabilidade Financeira 
 

 
Referente ao Termo de Compromisso de Estágio de       

Período do Contrato:   /  /  a   /  /   

UNIDADE CONTRATANTE: 
 
DECLARO, pelo presente termo, estar ciente da responsabilidade do repasse financeiro referente ao estagiário 
(a)                                                                                                                  , sendo assim, necessário o repasse 
imediato do valor referente aos meses até o final do exercício financeiro, com a responsabilidade de que, 
quando da locação de recursos orçamentários do exercício seguinte, será  repassado o restante dos valores 
referentes aos meses até o término do contrato. 

 
Nome da Unidade: ___________________________________________________   e Nº:                                                                         
 
 
  
            Unidade Contratante             
 
CERTIFICO o repasse dos valores referente aos meses de contrato até o exercício financeiro do ano de 

 

 20_____ 
 
 
 SECO/ Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas 

 
ORIENTADOR: 
 
DECLARO pelo presente termo, estar ciente do controle da freqüência do citado estagiário, sendo necessária a  

comunicação  oficial  no  caso  de  desligamento,  antes  do  período  assinado  no  Termo  de Compromisso, 

sob pena de assumir os valores do ressarcimento referente a rescisão de contrato. 

DECLARO, estar  ciente do disposto no Artigo 13 da Lei 11.788, de 25/09/2008: 
 

“É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 
§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 
forma de contraprestação. 
§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 
estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.” 
DECLARO,  ainda,  estar ciente que o recesso do estagiário sob minha orientação deverá ser usufruído dentro do 

período de vigência do Termo de Compromisso. Sendo assim, encaminho em anexo o (s) período (s) de 

recesso(s), não podendo ser superior a três períodos no caso de 10 (dez) dias e não podendo ser superior a dois 

períodos no caso de 15 (quinze) dias. 

Nome do Orientador:   

 
Lotação:    Matrícula SIAPE:   

 
 

                                                                                                __________________________________________ 
      Orientador responsável                                                   Ordenador de Despesas da Unidade Contratante 
 
 
 
  



ESTAGIÁRIO: 
 
 
Nome do Estagiário:   
 
DECLARO, pelo presente termo, estar ciente do disposto no Artigo 13 da Lei 11.788, de 25/09/2008: 

 

“É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 
escolares. 
§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 
§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 
casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.” 

 
 
Peço, portanto, que os recessos relativos ao estágio sejam deferidos, preferencialmente, para os períodos abaixo 

mencionados, estando ciente de que não poderão ser superiores a 03 (três) períodos de 10 (dez) dias ou a 02 

(dois) períodos de 15 (quinze) dias, no caso de recessos de 30 (trinta) dias, e que serão usufruídos dentro do 

período de vigência do Termo de Compromisso de Estágio. 

Estou ciente de que o deferimento posterior para os períodos hoje propostos dependerá da conveniência do local 

de exercício do estágio, devendo ser, na medida desse interesse, coincidentes com o período de férias do (a) 

Orientador(a). 
 
 
Período de recesso:                   /              /                 a               /              /                   

 
Período de recesso:   /  /   a   /  /   

 
Período de recesso:   /  /   a   /  /   

 
 
 
 
 
 

     Estagiário 
 
 
 
 
 
 
           Orientador responsável 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
1. Informamos que é obrigatória a programação antecipada do período de recessos e que durante os mesmos 
será suspenso o pagamento de auxílio-transporte. 

 
2. Para tramitação do pedido de estagiário é obrigatório o preenchimento de todos os dados solicitados. 
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