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

   TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

1– PARTES CELEBRANTES 

1.1 - INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco – SINDIMÓVEIS/PE  CNPJ: 11.018.827/0001-49. 

Endereço: Avenida Guararapes, 154, Ed. Almare – 3° andar Salas 301 a 307, Bairro de Santo Antônio, CEP 50010-903 

– Recife – PE, neste ato representado por seu Presidente Paulo Jorge Gonçalves dos Santos. 

 

1.2 - UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

Nome:_______________________________________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________Nº__________Complemento:__________________ 

Fone: (_____)_____________________Bairro:__________________________ Cidade: ____________________________ 

CEP: _____________- __________ Estado: _____________________ CNPJ:____________________________________ 

CRECI n.º ______________J  ______ Região.  Email___________________________________________________ neste 

ato representado por __________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (nome legível) 

 

1.3 - ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:______________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________Nº_______________ 

Complemento:______________Bairro:________________________________Cidade:____________________________ 

CEP: _______________- _________ Estado:________________________  C.P.F. ________________________________  

E-mail:____________________________________________________ Telefone: _________________________________ 

Regularmente matriculado (a) sob nº ______________no curso de TTI, de nível médio, ministrado pelo 

SINDIMÓVEIS/PE. 

 

Celebram entre si o presente Termo de Compromisso de Estágio para Complementação Educacional de Ensino, nos 

termos da Lei 11.788 de 25.09.2008, observadas as seguintes condições: 

  

1ª - Este Termo de Compromisso reger-se-á pela legislação vigente, em especial pela Lei 11.788/2008, de 25.09.2008 e pelo 

Acordo de Cooperação celebrado entre a UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO e o SINDIMÓVEIS/PE. 

 

2ª. – Plano de Estágio 

a) O estágio será realizado das ___________ às ________ horas, de _______________ a _______________ feira,  e 

de ___________ às _________, de _____________ a _____________ perfazendo um total de ______ horas semanais; 

b) Período de estágio  ______/______ 20_____ até ______/______ 20_____. 

c) Principais atividades: Dar apoio no atendimento ao público e na demonstração de imóveis para venda/compra/locação 

ou administração de imóveis; Auxiliar na intermediação de compra e venda ou locação de imóveis; Colaborar nas ações 
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SINDIMÓVEIS/PE  
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de telemarketing ativo e passivo; Auxiliar nas rotinas administrativas; Auxiliar na elaboração de Propostas de 

Financiamento; Dar apoio na captação e roteiro de visitas a imóveis.  

 

3ª. - O(A) ESTAGIÁRIO(A) estará protegido(a) contra acidentes sofridos no local do estágio, mediante respectivo Seguro 

de Acidentes Pessoais, cobertos pela Apólice nº ________________. da Seguradora ___________________ 

________________________________________________________________ . 

 

4ª. - O(A) ESTAGIÁRIO(A) se compromete a cumprir as normas e regulamentos internos da UNIDADE CONCEDENTE 

e a atender as orientações recebidas na mesma, devendo executar da melhor forma possível, e dentro dos prazos 

estabelecidos, as tarefas que lhe forem atribuídas. 

5ª. - O(A) ESTAGIÁRIO(A) compromete-se a manter atitudes de cordialidade, acatamento e respeito com os empregados 

da UNIDADE CONCEDENTE, seus colegas e com o público que esteja em contato, no desenvolvimento do estágio. 

6ª. - A UNIDADE CONCEDENTE designa o(a) Sr(a)_________________________________________________  

CRECI _________, _____Região para ser o(a)  Supervisor(a) Interno(a) do Estágio. 

7ª. - O SINDIMÓVEIS/PE orientará o estágio de conformidade com os seus regulamentos internos, para fins de atender a 

legislação aplicável. 

8ª. - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que observadas as disposições previstas no artigo 3º 

da Lei 11.788, de 25.09.2008, devendo o(a) estagiário(a) estar segurado(a) contra acidentes pessoais.   

9ª - O descumprimento das obrigações previstas na Lei 11.788 caracteriza vínculo de emprego do(a) Estagiário(a) com a 

Unidade Concedente do estágio, para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

10ª. - Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para dirimir as questões por ventura oriundas deste 

Termo de Compromisso, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e compromissados, assinam o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 

Recife, ________ de _____________________ de  20____. 

 

 

_________________________________________________________ 

UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

(Carimbo e Assinatura) 

 

________________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO (A) 

 

 

_______________________________________________________ 

SINDIMÓVEIS/PE 

 

 


