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TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A fUNDAÇAo
TERMO nr CONVÊNIO N" 021/2018
Registrado às fls I I, Livro NU OI/20 18
Em 05/12/201 X

fvlUNICIPAL DE EDUCi\çAO DE NITEROI E A CENTRO

EDlJCAcrONAL VICTOR E \VLADIMIR LTOA-ME - CEVIW, NA

FORMAABAIXO:Gerê/lcia de Contratos e Convênios/F'Mli

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), a FUNDAÇÃO MUNrCIPAL DE
EDUCAÇ,:\O DE NITERÓI - FME, pessoa jurídica de direito público, integrada ao Município ele Niterói,
inscrita no CNPJ sob o N" 39.2443595/0001-66, com sede na Rua Visconde de Uruguai, N° 414, Centro,
Niterói/Rl, doravante denominada FlVIE, neste ato representada pelo seu Presidente, BRUNO GONÇALVES
RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado.portador da Carteira de Identidade N° 165,844 da OAB/RJ e CPF N°
116,021.757-21, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a CENTRO EDUCACIONAL
VICTOR E \VLADIMIR LTDA-ME - CEVIW, doravante denominada CEVIW, inscrita lloCNPJ sob o n"
04.761,944/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, c911l sede na Rua Buenos Aires, n" 79 , Centro, Rio de
Janeiro, r~J, CEP 20,070-022, neste ato, representada por ANTONIO ARTÊNIO LEOPOLDINO
[VIESQUrl'i\, português, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n. o 23, I 07.440-1 -
DETR/\N/RJ, inscrito no CPF n° 567,127,74],-49, com base nos autos 110 ,froecsso Administrativo N°
210/6616/2018, resolvem firmar o presente CONVÊNIO, com fundarneríto' lil)"nrt 116 da Lei 8,666/93 e, no
que couber, nu Lei n° 1 I ,788/+008, mediante as cl~l~slrlªs e çpndiçõossegHintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. - (DO Ol3JETQ): Q presente Termo dy.(}ollvêlrio tem por objcro ii cooperação
entre os participes, no intuito de ofertar aos estudantes matriculados no Ç'V!'so Técnico de FOITlliii,::1.J de:
Professores oferecidos pelo CEVrW, o campo ele estágio curricular supefvi~i()nado obrigatório nas escolas
e se tores da rede municipal, conforme solicitação doNúcleo de Estágio. ~ Superintendência de Gestão de
Pessoas/Flvl E, através cio Ofício Expedido nP 238/20 J $, às n~,.q4ç!qProcesso Administrativo 21O/6(J J 6/2018,

CL\lJSlJLA SEGUNDA - (DA OPERACTONALIZAÇAO) : O presente convênio tem por ObjG!I\'G

estabelecer cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimeutq d~ atividades conjuntas capazes
de propiciar a plena operacionalização do estágio de estudante, ele interesse curricular, obrigatório ou nào
entendendo o estágio como uma estratégia de profissionalização, que complementa o curso de graduaçào cm
'IUl; se encontra matriculado, PARÁGRAFO PRIMEIRO - O estágio destina-se ao desenvolvimento (ia
prática profissional na formação escolar elo estagiário, não criando vínculo empregarócio ele qualquer natureza
c SCr{1 realizado conforme as normas próprias da CEVIW. PArl:\,GRAFO.~EGUNJ)O - A FlV1F rem
responsabilidade junto a CE V I\V , entre as quais se esrabeleceo presente Convênio, pelos procedimentos de
carátcr legal, técnico, burocrático e administrativo necessários ~. rcalizaçãnrlo estágio, i>ARAGIV\FO
TEnCEIRO - O estágio representa q. oportunidade que a CEVIW oferece ao esrudnnte, ele receber a
oricnracâo prútica, na linha de sua formação profissional, sob a forma, recmsos técllicGS e instrumenLli:;, cm
::;itlliições rc:tis de trabalho ern suas instalações, PARÁGRAFO QUARTO - A cmga horári,\ do eSlúgio Si~ril

estahelecida 110 Termo c]é Compromisso de Estágio, de comum acordo entre o estagiário, a FME t; :1 Cf2VJ\V.
PAltÁGIlAFO QUiNTO - A d\lraçaO di) e~jágio observará o limite de um semt"slre !sti,!(I, JlOdelldo :;':1

jll'(Jlr"gJill\ segundo interesse das partt:& cnvo]v:t!as.

CLI\.lISULA TE RCEIJ1A .. (DAS OBRIGAÇ()ES): Cabe à FME: :I) [óinlalizar as oportl111id:lCks de e~túgío
ll) I,~ceher os estudantes encaminhados peln CE \' l\V, pus';ibi Iltando ao,,; meS11l0S, enlendi i11CJI1(JS sdrre ai;
clHldiçôes cl(~ rc;t1ização do estágio; c) c(~lebrar com os e<lldantes os respectivos termos de cUlnpr()rni~sü de
,~~(:Igll), com a interveniência e assinatura da CEVí\V; d) participe;r da sistemútica de aCOInpankuncnlo,
S1I1H'I\'ISlío (; aVc1liaçãu dos estágios, fornecenclo quando for U C?SO, daclos ú CEVIW; e) infom!ar a Cln JW
mensalmellte, a frequência dos c:itudantes 110 estelgio; I) obedecer os ditames dos incisos Ia \/lí do artlgu ~}"da
Lei I I, ng!2()Og, PARAGRAFO ÚNICO - Caly: a CEVIW: a) fornecer todas as infoml(\çõc~; nccessóli,ó à
1':1\1L, para o bO!l1élndamcnto elos procedimentos (k estúgio; b) forneCl~1 certiclrro cOl1lprobatória de matrícula .l

cada período ktivo (semestral), bem como as :10t,IS finais de aprovação na!, disciplinas dos pel~íudl)s já
,1lrs"L[os !11ediante solicitação,da FfYIE,



CLÁUSULA QUARTA - (DOS RECURSOS FINANCEIROS): O presente Convênio não implica
transferência de recursos financeiros entre os participes, determinando-se que os ónus decorrentes de ações
específicas, desenvolvidas em razão desse instrumento, são de responsabilidade dos respectivos partícipes.

CLÁUSULA QUINTA - (DO PRAZO): O prazo de vigência do presente Convênio será de 5 (cinco) anos, a
contar da data de sua publicação, conforme despacho do Núcleo de Estágio/FME, às fls. 29, Processo
Administrativo 210/6616/2018.

CLÁUSULA SEXTA - (DA RESCISÃO): Este Convênio poderá ser rescindido de pleno direito e
unilateralmente por iniciativa de qualquer um dos participes, mediante comunicação prévia, por escrito, do
interessado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando ajustado desde já que tal rescisão não
prejudicará os serviços que estiverem em andamento, nem os estágios supervisionados iniciados.
PARÁGRAFO ÚNICO - O encerramento antecipado deste convênio nào prejudicará os estágios já iniciados.

CLÁUSULA SÉTIMA - (DA EXCLUSÃO DO ESTAGIÁRIO): O estagiário será automaticamente excluído
do programa, ocorrendo qualquer dos seguintes motivos: a) término do compromisso; b) abandono,
caracterizado por ausência do estagiáfio, não justificada, durante 8 (oito) dias consecutivos ou IS (quinze)
interca lados, no período de 1 (um) inês; c) conclusão ou interrupção do cursó so estagiário; d) a pedido do
estagiário; e) comportamento funcional ou social incompatível COÍll o exêrcíoio da funação de estagiário; I) por
descumprimento de cláusulas do Te11110de Compromisso de Estágio, das N0r111aSde Estágio Acadêmico ou do
presente convênio. .. . ..

CLÁUSULA OITAVA - (DAFISCALlZAÇÃdDO CONVÊNlOyêaberá ,á Coordenadora do Núcleo de
Estágio/FME, Sr." Solange S~htiagó Ferreira, Matrícula 231.296~5j tesi)Ónder administrativamente pela
l[est:'io do presente Convênio e acompanhar de forma ampla, irrestrita e pemtalíente a fiscalização, através dos
servidores .Ieferson Siqueira Gulineli da Silva; Agente de Administração Educacional NS 1, Matrícula
236.6'J7-9 e PrisciIla Paixão Ferreira; Pi"b:fé~SO(r ES~ I, Matricula 236.207-7; ambos lotados no Núcleo de
Estágio/FME, de todas as fases de execução doobJeto db"preselite Convênio.

CLÁUSULA NONA ~ (DO~ CASOSOMISSOS): Quaisquer dúvidas e/ottcá§os omissos que possam surgir
no decorrer do presente teí'nió serão solucionados através de consülta bti il1útllO entendimento entre os
partícipes;

CLÁUSULA DÉCIMA - (DO FORO): Obriga-se a CEVIW, pot si e seus sucessores ao fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente Convênio e elege o foro da cidade de Niterói, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, jJàra diriifilf qb.aisqller dúvidas Oll controvérsias.
oriundas do presente instiuméãto, E por estarem justos e'bontratados, assinarh o presente em 04 (quatro) vias
de igual teor para um só efeito.

Nitcrói, 05 de dezembro de 2018.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atos do Presidente

TERMO DE CONV~NIO N° 02112018
Instrumento: Termo de Convênio NO. 021/2018. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL

, DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI e o CENTRO EDUCACIONAL VICTOR E WLADIMIRI LTDA - ME. Objeto: O presente Termo de Convênio tem por objeto a cooperação
I entre os partícipes, no intuito de ofertar aos estudantes matriculados no curso técnico
de formação de professores oferecidos pelo CEVfIN, o campo de estágio curricular
supervisionado obrigatório nas escolas e setores da rede municipal, conforme
soílcitação do Núcleo de Estágio/Superintendência de oestao de Pessoas/FME,
através do Oficio Expedido n" 238/2018, às fls. 02, Processo Administrativo

210/6616/2018. Prazo:' O prazo de vigência do presente convênio é de 05 (cinco)
anos, a contar da data de sua assinatura. Gestora/Fiscais: de acordo com a Portaria
FME N' 1286/2018. Fundamento Legal: art. 116 da Lei N° 8.666/93. Processo:
210/6616/2018. Data da Assinatura: 05/12/2018.

PORTARIA FME N° 1286/2018
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:
Art. 1°: Designar, em conformidade com o Decreto N° 11950/2015, como Gestora,
Sr" Solange Santiago Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Estágio/FME, matricula
231.296-5 e, como Fiscais, Jeferson Siqueira Gulineli da Silva, Agente de
Administração Educacional NS I, matricula 236.697-9 e Priscilla Paixão Ferreira,
Professor I ESP I, matricula 236.207-0, do Convênio N° 021/2018, o qual tem por
objeto cooperação entre os participes, no intuito de ofertar aos estudantes
matriculados no curso técnico de formação de professores oferecidos pelo CEVIW, o
campo de estágio curricular supervisionado obrigatório nas escolas e setores da rede
municipal, celebrado entre a. FME e o CENTRO EDUCACIONAL VICTOR E
WLADIMIR, Processo Administrativo 210/6616/2018.
Art. 2°: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 05/12/2018.
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