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SINDIMÓVEIS/PE  
SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

   

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

1.Partes Celebrantes 

 

1.1– INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco – SINDIMÓVEIS/PE,  inscrito no CNPJ sob o Nº 11.018.827/0001-49, 

Endereço: Avenida Guararapes, nº 154, Ed. Almare – 3º andar Salas 301 a 307, CEP. 50010-903, Bairro de Santo Antônio, Recife – 

Pernambuco,  neste ato representado por seu Presidente Paulo Jorge Gonçalves dos Santos.  

 

 

1.2 - UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ Endereço: ________________________ 

___________________________________________________________ Nº ___________ Complemento:________________________ 

Bairro: __________________Cidade:_________________________ CEP:_________________Estado: ___________________________ 

CNPJ: __________________________________________________ Fone: (_____) ____________________    

Email_______________________________________________________ CRECI nº _____________ 7ª Região/PE, neste ato 

representada por:___________________________________________________________________________ 

                                                                       (nome legível)  

 

Celebram entre si este Acordo de Cooperação, estipulando as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Este ACORDO estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena 

operacionalização da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre a atividade de estágio, bem como o contido na Lei 9.394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e na sua regulamentação, relacionadas ao Estágio Curricular, obrigatório ou não, entendido o Estágio 

como uma Estratégia de Profissionalização, que complementa o Processo Ensino-Aprendizagem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
O SINDIMÓVEIS/PE auxiliará a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO a divulgar as oportunidades de Estágio e deverá: 

 

 celebrar Termo de Compromisso com o(a) aluno(a) e com a Unidade Concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso; 

 indicar o(a) Orientador(a) de Estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) estagiário(a); 

 exigir do(a) estagiário(a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

 zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o(a) estagiário(a) para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

 elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus(suas) alunos(as). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

A UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO ficará obrigada a garantir as condições de realização de Estágio, em suas dependências, conforme o contido 

no art. 9º da Lei nº 11.788/2008, e ainda: 

 

 formalizar as oportunidades de estágio para os(as) alunos(as) matriculados(as) e efetivamente frequentando o Curso de Técnico em Transações 

Imobiliárias, ministrado pelo SINDIMÓVEIS/PE; 

 celebrar Termo de Compromisso com o SINDIMÓVEIS/PE e o(a) aluno(a), zelando por seu cumprimento; 

 contratar em favor do(a) estagiário(a) SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, 

conforme fique estabelecido no Termo de Compromisso; 
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 indicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO Corretor(a) de Imóveis de sua equipe, inscrito(a) no CRECI, com experiência profissional, para 

supervisionar até 10 (dez) estagiários(as) simultaneamente; 

 manter à disposição da fiscalização dos órgãos competentes documentos que comprovem a relação de estágio; 

 efetuar o pagamento de bolsa-auxílio, do auxílio transporte, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo facultativos 

esses pagamentos, na hipótese de estágio obrigatório; 

 Incumbir o(a) Supervisor(a) Interno(a)  da responsabilidade de analisar e assinar no Relatório de Atividades de Estágio elaborado pelo(a) 

Estagiário(a), e avaliar o desempenho dos(as) mesmos(as), no item Avaliação do(a) Estagiário(a), conforme Conceitos estabelecidos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA 

Em decorrência do presente Acordo, será celebrado um Termo de Compromisso de Estágio entre o(a) ESTUDANTE e a UNIDADE CONCEDENTE DO 

ESTÁGIO, com interveniência e assinatura do SINDIMÓVEIS/PE, nos termos da Lei nº 11.788/2008, o qual constituirá comprovante legal da inexistência 

de vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre  a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO e o(a) ESTAGIÁRIO(A). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA JORNADA DE ESTÁGIO: 

A carga horária de trabalho do(a) Estagiário(a) respeitará o limite de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, conforme previsto no art. 10 da Lei 

11.788/2008, e, sem prejuízo das atividades discentes, o tempo de duração do Estágio e a forma de contrato, sem remuneração ou remunerado através de 

Bolsa-Auxílio, serão estabelecidos por ocasião da celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO e 

o(a) ESTAGIÁRIO(A), com a interveniência do SINDIMÓVEIS/PE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO TÉRMINO DO ESTÁGIO 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO comunicará à UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO, imediatamente após a ocorrência, os casos de conclusão ou 

abandono do curso, cancelamento ou trancamento de matrícula dos(as) alunos(as) em estágio. 

        Parágrafo Único: No caso de resilição do Termo de Compromisso de Estágio do(a) Estagiário(a), a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

deverá comunicar, de imediato, o fato ao SINDIMÓVEIS/PE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

Qualquer mudança na atividade de estágio deverá resultar de prévio entendimento entre a UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO e o(a) 

ESTAGIÁRIO(A), comunicando-se, por escrito, ao SINDIMÓVEIS/PE, para fins de elaboração de um Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 

Estágio. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

O presente Acordo vigorará por prazo indeterminado, podendo ser resilido a qualquer tempo pela parte que assim o desejar, respeitadas as obrigações 

pendentes e, ainda, os Termos de Compromissos já firmados, mediante prévio aviso formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

E, por estarem assim ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de Acordo de Cooperação, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo indicadas. 

 

Recife, ________ de ____________________________  de  20____ 

 

 

 

____________________________________________                           ____________________________________________ 

                      SINDIMÓVEIS/PE                                                UNIDADE CONCEDENTE 

                                                                                                                                                             (carimbo e assinatura) 
 

 

TESTEMUNHAS: __________________________________________ 

                               

                                   __________________________________________ 


