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Luiz Eduardo Jacinto dos Santos
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  Última atualização do currículo em 23/01/2023

Nome civil
Nome Luiz Eduardo Jacinto dos Santos

Dados pessoais
Nascimento 16/10/1997 - João Câmara/RN - Brasil

CPF 702.105.314-28

Formação acadêmica/titulação
2017 - 2021 Graduação em Engenharia Civil.

Universidade Potiguar, UnP, Natal, Brasil
Título: TCC, Ano de obtenção: 2021
Orientador: Ítalo Monte vale

Formação complementar
2020 - 2020 Curso de curta duração em Obras Rodoviarias. (Carga horária: 53h).

Estratégia Concurso, EC, Brasil

2015 - 2018 Técnico em Mecânica. . (Carga horária: 1200h).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Natal, Brasil

2018 - 2018 Curso de curta duração em Segurança do trabalho. (Carga horária: 15h).
SENAI - Departamento Regional do Rio Grande do Norte, SENAI/ DR/RN, Natal, Brasil

2014 - 2015 Curso de curta duração em Operador de Sistema. (Carga horária: 132h).
Central Cursos, CC, Brasil

Atuação profissional
1. Secretária Estadual de Educação e Cultura - SEEC

Vínculo
institucional

2021 - 2021 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Estágio , Carga horária: 30, Regime: Parcial
Outras informações:
Estagiário da SEEC (Secretária Estadual de Educação e Cultura) na atividade de: Auxiliar no
desenvolvimento e desenhos de projetos complementares de construção e reforma de escolas. Auxiliar na
elaboração e composições de planilhas orçamentárias.
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Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Potiguar (2021). Experiência: Estagiário da SEEC (Secretária Estadual de Educação e Cultura) na atividade de:
Auxiliar no desenvolvimento e desenhos de projetos complementares de construção e reforma de escolas. Auxiliar na elaboração e composições de planilhas orçamentárias.
(Texto informado pelo autor)







Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Escola de Governo
Diretoria de Recrutamento e Seleção

1 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE

A - INSTITUIÇÃO DE ENSINO

NOME: UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP CNPJ: 08.480.071/0001-40
END.: AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1684 CEP: 59080-400
BAIRRO: CAPIM MACIO TEL: (84)99478-3341
REPRESENTANTE LEGAL: BRENO SCHUMAHER HENRIQUE CARGO: REITOR
COORD. DE ESTÁGIO: JUAREZ DE QUADROS BARBOSA JÚNIOR E-MAIL: JUAREZ.BARBOSA@UNP.BR

B - CONCEDENTE

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC
RAMO DE ATIVIDADE: SERVIÇO PÚBLICO CNPJ: 08.241.804/0001-94
END.: CENTRO ADMINISTRATIVO, BR 101 KM 0 CEP: 59059-900
BAIRRO: LAGOA NOVA CIDADE/UF: NATAL- RN
REPRESENTANTE: GETÚLIO MARQUES FERREIRA CARGO REPRES.: SECRETÁRIO DE ESTADO
COORDENADOR: ORNELES NEVES FIGUEIRA FILHO CARGO COORD.: ENGENHEIRO
TEL: (84)3232-1323

C - ESTAGIARIO

NOME: LUIZ EDUARDO JACINTO DOS SANTOS
IDENTIDADE: 002956781 ORGAO EXPEDIDOR: SSP RN
END.: RUA VITORINE, 50 CEP: 59122-105
BAIRRO: REDINHA CIDADE/UF: NATAL - RN
CURSO: ENGENHARIA CIVIL PERIODO: 09
CPF: 702.105.314-28 GRAU: ENSINO SUPERIOR
TELEFONE1: (84)9889-7639 DATA NASCIMENTO: 16/10/1997
TELEFONE2: (84)98897-6392
E-MAIl: EDUARDOJACINTO59@YAHOO.COM.BR

        Com o auxílio da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS, abaixo qualificado, elegido como interveniente,
pelas partes acima nomeadas, ao qual caberá o acompanhamento administrativo necessário à realização do estágio, nos temos do Acordo de
Cooperação de Estágio firmado com a concedente:

D - AGENTE INTERVENIENTE
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO BR-101, KM 0 CNPJ: 08241788/0001-30
CIDADE/UF: NATAL/RN TEL: (84)3232-1071 CEP: 59059-900
REPRESENTANTE: ___________________________________________________
CARGO: DIRETOR(A) DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

As partes acima qualificadas celebram, de comum acordo, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO   TCE firmado entre os partícipes, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA 1ª– DO OBJETO – Este Termo de Compromisso tem por objeto instrumentalizar a realização do estágio com base nas disposições da Lei 11.788 de 25 de Setembro
de 2008, conforme determinado no seu artigo 8º.

CLÁUSULA 2ª – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO – O estágio como ato educativo escolar supervisionado, Obrigatório ou não Obrigatório, desenvolvido no ambiente
de trabalho, visa à preparação para o trabalho produtivo do educando e para a vida cidadã, fazendo parte do projeto pedagógico do curso. Constitui-se a SEARH, através da Escola
de Governo, neste ato qualificada como interveniente entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a CONCEDENTE, capaz de proporcionar o aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e a contextualização curricular, não acarretando qualquer vínculo de caráter empregatício.
§ PRIMEIRO – A manutenção de estagiários em desconformidade com a lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008, caracteriza vínculo empregatício do estudante com a
CONCEDENTE, para todos os fins de legislação trabalhista e previdenciária, podendo a interveniente a qualquer tempo a fim de resguardar o interesse de o Estado pugnar pela
suspensão do contrato a fim de que as irregularidades sejam sanadas.
§ SEGUNDO – A inobservância da suspensão ou eventual reincidência na irregularidade descrita no parágrafo primeiro implicará na rescisão imediata do contrato e impedirá a
CONCEDENTE de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data de decisão definitiva do processo administrativo correspondente. Esta penalidade limita-se ao
departamento, coordenadoria ou Gabinete em que for cometida a irregularidade.
§ TERCEIRO – A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO: I – O estágio terá duração de 02 meses, com inicio em 12/04/2021 término em 30/06/2021;
II – A jornada de estágio será de 06 horas diárias e 30 horas semanais. Horário do estágio: 12:00 às 18:00 horas .
III – O estagiário desenvolverá as atividades descriminadas no Plano de Atividades, elaborado em acordo com a CONCEDENTE, a instituição de Ensino e o Estudante, que será
incorporado a este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE e aditivado à medida que for avaliado.
§ PRIMEIRO - A concedente pagará ao estagiário mensalmente a importância de R$ 1.100,00 a título de bolsa, bem como auxílio transporte no valor de R$ 51,70 além dos
benefícios.



§ SEGUNDO – Durante a vigência deste Termo de compromisso de estágio, o estagiário estará segurado contra acidentes pessoais, pela SOMPO SEGUROS S.A. com CNPJ Nº
61.383.493/0001-80 devidamente formalizada no processo SEI! de número 00110028.005517/2020-37, com os seguintes valores: Morte Acidental - R$ 16.176,42 (dezesseis
mil cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e invalidez permanente - R$ 16.176,42 (dezesseis mil cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 
§ TERCEIRO – É assegurado ao estagiário, período de recesso a ser gozado preferencialmente durantes suas férias escolares, na forma do artigo 13 e seus parágrafos da lei
11.788/08.
§ QUARTO – A carga horária do estágio poderá ser reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante na hipótese da instituição de Ensino adotar
verificações de aprendizagem periódicas ou finais, no período de avaliação.
§ QUINTO – O estágio poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o limite de 02 (dois) anos, na mesma CONCEDENTE.

CLAUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DAS INSTIUIÇÕES DE ENSINO: Caberá à instituição de Ensino: a) Elaborar em acordo com a CONCEDENTE e o estagiário, o Plano de
Atividades do Estagiário que será incorporado a este instrumento e aditivado à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante;
b) Avaliar as instalações da parte CONCEDENTE do estágio, reconhecendo sua adequação à formação social, cultural e profissional do estudante.
c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário.
d) Exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) meses, do Relatório de Atividades;
e) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 
f) Comunicar à parte CONCEDENTE do estágio e a Escola de Governo, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares, bem como manter a
CONCEDENTE e a Escola de Governo atualizados a cerca de qualquer alteração que estas datas venham a sofrer; 
g) Comunicar a Escola de Governo os nomes dos estudantes que se encontram na CONCEDENTE, que concluíram, abandonaram, trancaram matrícula ou mudaram de curso; 
h) Comunicar a Escola de Governo e à CONCEDENTE, a cada 06 (seis) meses a regularidade da matrícula dos estudantes bem como numa periodicidade de 06 (seis) meses, a
freqüência do educando, nos termos do artigo 3º inciso I da lei 11.788/08;
i) Informar a Escola de Governo, quando identificado pela instituição de Ensino e/ou pelo estagiário, os casos de possíveis distorções ou incompatibilidade das atividades de
estágio em andamento, em relação ao que foi definido neste instrumento;
j) Expedir declaração de matrícula e freqüência efetiva às aulas, dos alunos interessados em fazer estágio, sempre que o estudante, a Escola de Governo ou a CONCEDENTE
solicitar.

CLAUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE – Caberá à CONCEDENTE:
a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário a realização das atividades propostas;
b) Indicar funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientá-lo ou
supervisioná-lo, observando o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente para cada orientador/supervisor;
c) Elaborar o Plano de Atividades em acordo com a instituição de Ensino e o Estudante;
d) Oferecer à instituição de Ensino, subsídios quem possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio;
e) Enviar à instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o Relatório de Atividade, com vista obrigatória ao estagiário;
f) Entregar o Termo de Realização de Estágio, contendo o resumo das realidades, dos períodos e da avaliação de desempenho, por ocasião do desligamento do estagiário;
g) Pagar a bolsa conforme previsto no parágrafo 1º da cláusula 4ª deste instrumento;
h) Fornecer o Auxílio Transporte, conforme previsto no parágrafo 1º da cláusula 4ª deste instrumento;
i) Contratar em favor do estagiário, seguros contra acidentes pessoais com apólice compatível com valores de mercado, ou demandar este serviço a Escola de Governo;
j) Aplicar ao estagiário, a legislação de segurança e saúde no trabalho, como determina o artigo 14 da lei 11.788/08;
k) Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais;
l) Assegurar ao estagiário o gozo de recesso, preferencialmente durante suas férias escolares, na forma do artigo 13 e seus parágrafos da lei 11.788/08.

CLAUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO – O estagiário se compromete a:
a) Cumprir com empenho o Plano de Atividades elaborado de comum acordo com a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
b) Conhecer e cumprir as normas e recomendações internas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
c) Elaborar Relatório de Estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela Instituição de Ensino e/ou pela CONCEDENTE;
d) Informar ao SEARH/ESCOLA DE GOVERNO e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na freqüência escolar, que possam de
alguma forma alterar requisitos exigidos pela lei para caracterização do presente estágio (artigo 3º, Inciso I da Lei 11.788/08).
e) Informar a SEARH/ESCOLA DE GOVERNO e/ou à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo com as descritas no Plano de
Atividades, neste instrumento, ou em seu curso de formação.

CLAUSULA 7ª - VALIDADE – O presente Termo de Compromisso só terá validade, a partir da data indicada no Inciso I, da Cláusula Terceira.

CLAUSULA 8ª - DA RECISÃO – O presente Termo de Compromisso será rescindido nos seguintes casos: a) Automaticamente, ao término do estágio;
b) Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do estagiário;
c) Quando comprovado rendimento não satisfatório do estagiário:
d) Por conclusão, abandono, trancamento de matrícula ou mudança do curso realizado pelo estagiário;
e) Pelo não cumprimento das cláusulas, normas e instruções convencionadas no presente Termo de Compromisso de Estágio, bem como nos convênios com a INSTITUIÇÃO DE
ENSINO e no contrato com a CONCEDENTE dos quais decorre este documento legal;
§ ÚNICO: A CONCEDENTE fica responsável pela COMUNICAÇÃO À INTERVENIENTE (SEARH/Escola de Governo) a fim de que esta providencie a emissão do Termo de
Rescisão, em 4 (quatro) vias encaminhando 1 (uma) via a cada umas das partes envolvidas no processo, caso haja o desligamento do estagiário antes do período previsto neste
Termo de Compromisso.

E, por estarem acordes, firmam o presente convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo subscritas.

Natal/RN,

___________________________________________________
Cedente – Secretaria ou Órgão (Assinatura e Carimbo)

___________________________________________________
Instituição de Ensino (Assinatura e Carimbo)

___________________________________________________
Aluno (Assinatura)

___________________________________________________
Interveniente – Escola de Governo (Assinatura e Carimbo)

___________________________________________________
Testemunha (Assinatura e CPF)

___________________________________________________
Testemunha (Assinatura e CPF)


