Prefeitura Municipal de Palmeiras
1

Segunda-feira • 17 de Maio de 2021 • Ano • Nº 2986
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Palmeiras publica:
• Extrato de Convênio 006/2021 - Desenvolvimento de atividades
conjuntas entre a IES e a Instituição Concedente, a fim de: (i) possibilitar
ao estudante o contato com a realidade profissional, permitindo-lhe a
associação entre teorias estudadas e as práticas existentes, (ii) dar a
oportunidade ao estudante de execução de tarefas relacionadas à sua
área de interesse; e (iii) complementar a formação dos estudantes
regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela IES, por meio do
desenvolvimento de habilidades relacionadas a sua atuação profissional,
para a realização de estágio, independente da série, nos termos da Lei do
Estágio.
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Palmeiras

Extratos de Contratos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO: 006/2021
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ: 13.922.638/0001-21
CONVENIADO (A): Universidade Pitágoras Unopar
OBJETO: O presente Convênio tem como objeto o desenvolvimento de atividades
conjuntas entre a IES e a Instituição Concedente, a fim de: (i) possibilitar ao estudante o
contato com a realidade profissional, permitindo-lhe a associação entre teorias estudadas e
as práticas existentes, (ii) dar a oportunidade ao estudante de execução de tarefas
relacionadas à sua àrea de interesse; e (iii) complementar a formação dos estudantes
regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela IES, por meio do desenvolvimento de
habilidades relacionadas a sua atuação profissional, para a realização de estágio,
independente da série, nos termos da Lei do Estágio.
AMPARO LEGAL: 822/2021
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2021
DATA DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá início na data de sua assinatura pelas
partes, e vigorará por 08 (oito) semestres.

Palmeiras-Bahia, 20 de Abril de 2021.

Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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