
TERMO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Prezado (a) Supervisor (a) da Parte Concedente: 

Objetivando o cumprimento ao que dispõe a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, Art. 9º, inciso V, solicitamos o 

preenchimento do Termo de Realização do Estágio, o qual deverá ser preenchido em 3 (vias) vias de igual teor, por ocasião do 

desligamento do estagiário:   

O Estagiário (a): ______________________________________________________________________________________, 

realizou estágio na _________________________________________________________________________________(Parte 

Concedente), no período de ____/____/______ até ____/____/______(data de início e Rescisão do Contrato), onde  

desenvolveu as seguintes 

atividades:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, sendo acompanhado, supervisionado e avaliado 

por seu local Supervisor (a) da Parte Concedente: ______________________________________,  obtendo o desempenho 

conforme o quadro que segue: 

ÓTIMO 
9-10 

BOM 
7-8 

REGULAR 
5-6 

RUIM 
4-1 

NULO 
0 

 

 

Atribua uma nota a avaliação de desempenho do (a) estagiário (a) conforme conceitos da tabela anterior: 

Itens avaliados Pontue 

Assiduidade e pontualidade  
Responsabilidade quanto a horários e deveres 

      

Plano de Estágio   
Cumprimento das atividades propostas 

      

Disposição e interesse de aprender 
Busca auxílio do supervisor para esclarecer dúvidas, demonstra-se atento as explicações.  

      

Preparo técnico-científico para as atividades 
Consegue unir a teoria à prática 

      

Atitude 
Capacidade para apresentar sugestões ou resolver problemas. 

      

Relacionamento com Equipe  e Superiores       

Respeito a Normas e Regras Empresa 
Capacidade de inserção e cumprimento das normas e cultura da Parte Concedente 

      

 

� Assinatura do (a) Supervisor (a) Local: __________________________________________________________  

 

� Assinatura e carimbo da Empresa: __________________________________________________________ 
 
Recebi 1(uma) via do Termo de Realização de Estágio em: _______ de ____________________________ de 20____. 

 

 

 

_______________________________________ 

Estagiário 
 

      O Termo de Realização do Estágio deverá ser preenchido e entregue em 3 vias de igual teor, ficando:  

1  Via com o Estagiário 

1  Via Parte Concedente (Empresa ou Profissional Liberal) 

1 Via Agente de Integração 

O estagiário deverá ter visto em todas as vias, conforme Lei 11.788/08. 

Sugerimos que seja entregue uma das vias do Relatório de Avaliação do Estágio ao Agente de Integração, juntamente com Rescisão de estágio, 

uma vez que obedecem as exigências legais e armazenaremos por 5 (cinco) anos toda a documentação Legal.  

 


