TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS

TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES FORMALIZADOS – FEVEREIRO / 2021

PROCESSO

15.0.000003032-2

15.0.000003010-1

16.0.000021151-0

NÚMERO / TIPO DE
DOCUMENTO

OBJETO

O presente Instrumento tem por objeto a cessão de
servidores efetivos municipais, pelo CONCEDENTE ao
Convênio nº 3/2021 CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a) Diretor(a) do
Foro, para desempenhar funções no âmbito da Comarca de
Miranorte.
O presente Instrumento tem por objeto a cessão de
servidores efetivos municipais, pelo CONCEDENTE ao
Convênio nº 4/2021 CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a) Diretor(a) do
Foro, para desempenhar funções no âmbito da Comarca de
Miranorte.
O presente Termo de Cooperação tem por objeto a
formalização das condições básicas para realização de
estágio na modalidade obrigatório dos acadêmicos da
Faculdade Serra do Carmo, do curso de Direito,
regularmente matriculados nas disciplinas de Estágio de
Prática Jurídica, vinculadas na matriz curricular vigente do 6º
Termo de Cooperação ao 10º período, especialmente no desenvolvimento de
nº 1/2021
atividades relacionadas à prática jurídica real, propiciando a
experiência prática na linha de formação do estagiário, como
complementação do ensino e da aprendizagem social, o
acompanhamento de atividades profissionais, por meio da
participação em situações reais, bem como a integralização
da carga horária mínima estabelecida na matriz curricular
vigente para o Estágio Curricular Supervisionado.

PARTES

CNPJ / CPF

COM ÔNUS / OU
REPASSE
FINANCEIRO

ASSINATURA
E VIGÊNCIA

Município de Dois Irmãos do
Tocantins

02.070.563/0001-81

*****

17/02/2021
a
16/02/2026

Município de Miranorte

02.070.720/0001-59

*****

10/02/2021
a
09/02/2026

Sociedade de Ensino Serra do Carmo 05.214.205/0001-93

*****

24/02/2021
a
24/02/2026
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21.0.000003048-3

Constitui objeto do presente TERMO, estabelecer condições
de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo
entre os cooperados, consubstanciado na disposição
pessoal, visando à formulação e a implementação de
Termo de Cooperação
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação
Técnica nº 2/2021
e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao
auxílio no processo de regularização fundiária urbana do
Município de Colméia, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.

Município de Colméia

02.070.746/0001-05

*****

25/02/2021
a
24/02/2023

