
                                                                                                                                

TERMO DE RESCISÃO
Rescisão ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO firmado entre:

ESTAGIÁRIO: 

E-mail: Curso: 

Período:  Turno: 

e a UNIDADE CONCEDENTE (EMPRESA): 

Assinado em / / , pelo motivo abaixo:       

 

 

Belo Horizonte, / /

                                                                        

                         UNIDADE CONCEDENTE                                                                                                                       INSTITUIÇÃO DE ENSINO                       
                          Carimbo e assinatura                                                                                                                                  Carimbo e assinatura 

                                                                

                                  ESTAGIÁRIO                                                                                                                             COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
                                    Assinatura                                                                                                                                         Carimbo e assinatura 

Rua Gonçalves dias, 1434 – Lourdes- Belo Horizonte  MG  30.140-091
   www.ed.uemg.br | estagio.design@uemg.br

O estagiário mudou de instituição de ensino.   O estagiário graduou-se. 

O estagiário trancou a matrícula do curso. O estagiário não iniciou o estágio.

O estagiário obteve outra proposta. O estagiário abandonou o estágio. 

Excesso de faltas do estagiário no estágio. O estagiário foi contratado em regime de CLT. 

Interesse particular (Estagiário) Explique:
Não cumprimento do convencionado no Termo de Compromisso.

Interesse administrativo (Unidade Concedente) O estagiário não atendeu as expectativas da empresa.

Término do período de estágio estipulado no termo de Compromisso.O estagiário não adaptou-se às atividades propostas.

Outros motivos. Explique. 
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