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ADENDO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as
partes adiante qualificadas, de um lado,
, inscrita no CNPJ n.º
, com sede na
(ESP), CEP
,
representada, neste ato, na forma de seu Contrato Social,
doravante denominado CEDENTE;
E, de outro lado, como.
ESTAGIÁRIO, brasileiro, portador do RG nº
,
inscrito no CPF nº
, residente e domiciliado na
rua
, nº
,, na
cidade
(ESP), CEP:
, doravante
denominada ESTAGIÁRIO,

Resolvem as partes firmar o presente aditamento ao termo de compromisso
de estágio, firmado em
de
de 20
, respeitando o
prazo de 02 anos, conforme dispõe o art. 11, da Lei 11.788/08, ficando
pactuado o que se estabelece mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula 1ª - O presente aditamento tem por objetivo alterar a Cláusula
4º, referente ao período de vigência do termo, ficando da seguinte forma:
“5 – Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e
perdurará até o dia
de
de 20
, não se cogitando
renovação automática senão mediante a formalização de um novo
contrato ou termo aditivo”

Cláusula 2ª - Este aditivo é parte integrante e indissociável do termo
inicial.
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Cláusula 3ª - Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas do
termo inicial que não colidam com as disposições ora acertadas.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
adendo ao termo original em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

, SP,

de

de 201

.

____________________________________________
NOME DA EMPRESA

_______________________________________________
NOME DO ESTAGIÁRIO

_______________________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

TESTEMUNHAS:
___________________________
Nome:
RG:

_______________________________
Nome:
RG:
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