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Par· grafo ̇ nico. Na fixaÁ„o da jornada de trabalho
dever·  ser observado o cumprimento de 10 (dez) horas di· rias
de jornada m· xima, sendo que, nesse caso, o servidor dever·
cumprir um intervalo para repouso de no mÌnimo 01 (uma)
hora e no m· ximo de 02 (duas) horas.

Art. 6∫. O secret· rio regional e o chefe de gabinete
do procurador-chefe remeter„o o documento especificado
no Anexo I ao procurador-chefe, devidamente preenchido e

assinado por todos os servidores das respectivas unidades,
atÈ o dia 30 de junho de 2008.

Par· grafo ˙ nico. ApÛs veri f i caÁ„ o, pel o
procurador-chefe, do cumprimento das normas
estabelecidas nesta Portaria e nas Portarias PGR n∫ 707 e
708, de 20 de dezembro de 2006, os formul· rios (Anexo I)
ser„ o encaminhados ‡ DIV IS√ O DE RECURSOS
HUMANOS para controle, registro e arquivo.

Anexo I – Portaria PRR-1 nº 44/2008

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

Indicação de Horário de Trabalho

Identificação do Servidor
Nome do Servidor Matrícula

Cargo Efetivo Cargo em Comissão/Função Comissionada Unidade de Exercício

Detalhamento da Jornada Normal Diária
Período Início do Expediente Término do Expediente Total de Horas Intervalo para refeição ou repouso
Segunda a Sexta-feira Não Sim min.

Detalhamento da Jornada Complementar
Período Início do Expediente Término do Expediente Total de Horas Intervalo para refeição ou repouso

Observações

Servidor
Estou ciente de que o detalhamento acima representa o horário para o cumprimento de minha jornada de trabalho, fixado pela chefia imediata, em
conformidade com a Portaria PRR-1 nº 44/2008
Local e Data Carimbo e Assinatura

Chefia Imediata
Encaminhe-se à Divisão de Recursos Humanos para as providências cabíveis.
Local e Data Carimbo e Assinatura

Reservado à Divisão de Recursos Humanos
Local e Data Responsável pelo Registro (Carimbo/Assinatura)

Portaria n∫ 47, de 23 de junho de 2008.

Designa Membros para a COMISS√O DE
ESTUDO E ELABORA«√O PARA COMPENSA«√O DE

PROCESSOS JUDICIAIs da PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso das
atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23
de outubro de 2007 e conforme deliberaÁ„o contida na Ata
da Reuni„ o do COLEGIADO DE PROCURADORES
REGIONAIS do dia 28 de marÁo de 2008, resolve:

Art. 1∫. Designar as ExcelentÌssimas Procuradoras
Regionais da Rep˙ blica da 1™ Regi„o, Dr™. ELIANA P…RES
TORELLY DE CARVALHO, Dr™. ANA BORGES CO LHO
SANTOS e Dr™. ANDR…A LYRIO RIBEIRO DE SOUZA para,
sob a presidÍ ncia da primeira, elaborar estudo a respeito da
sistem· tica de compensaÁ„ o de processos a f im de
equacionar a distribuiÁ„o e compensaÁ„o dos mesmos.

Portaria n∫ 48, de 23 de junho de 2008.

Designar servidor para prestar serviÁos

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso das
atribuiÁı es legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23
de outubro de 2007, resolve:

Art. 1∫. Designar o servidor ATTILA SIK J⁄ NIOR
RODRIGUES, tÈcnico de apoio especializado ñ transporte,
matrÌcula MPF n∫ 13.713-8, para prestar serviÁos junto ao
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL.

Portaria n∫ 50, de 27 de junho de 2008.

Regulamenta o PROGRAMA DE EST¡ GIO de
NÌvel Superior ñ Curso de Direito, na PROCURADORIA

REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™  REGI√O

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, no uso das atribuiÁı es
legais conferidas pela Portaria PGR n∫ 529, de 23 de outubro
de 2007 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR  n∫ 340,
de 15 de junho de 2004, que aprova o regulamento do
PROGRAMA DE EST¡ GIODO MINIST…RIO P⁄ BLICO
FEDERAL, resolve:
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DOS OBJETIVOS

Art. 1∫. O PROGRAMA DE EST¡ GIOEM
DIREITO da PROCURADORIA DA REP⁄ BLICA DA 1™
REGI√O tem por objetivo proporcionar aos estudantes de
Direito, regularmente matriculados em instituiÁı es de ensino
superior, o exercÌcio de atividades correlatas ‡ sua formaÁ„o
profissional, em complementaÁ„o ao conhecimento teÛrico
adquirido na instituiÁ„o de ensino.

DOS ESTAGI¡ RIOS

Art. 2∫. Poder„o participar do PROGRAMA DE
EST¡ GIO, estudantes regularmente matriculados em curso
de Direi to oferecido por insti tuiÁ„ o conveniada que
preencherem os requisitos mÌnimos de formaÁ„o acadÍ mica
estabelecidos no edital de convocaÁ„o para o processo
seletivo.

Art. 3∫ . Os estagi · rios ser„ o lotados,
prioritariamente, nos gabinetes dos Procuradores Regionais
da Rep˙ blica, conforme ordem de antig¸ idade na carreira,
sendo atendidos os N˙ cleos apÛs atendimento aos
gabinetes.

ß 1∫. A quantidade de estagi· rios a serem lotados
nos gabinetes do Procuradores Regionais ser·  de, no
m· ximo, 02 (dois) por gabinete.

ß 2∫. A designaÁ„o de um segundo estagi· rio para
o gabinete do Procurador Regional sÛ ocorrer·  apÛs
atendimento da primeira demanda nos demais gabinetes,
obedecida a ordem de antiguidade na carreira, ressalvando
o estabelecido no artigo 6∫ desta Portaria.

ß 3∫. Entende-se como primeira demanda o
atendimento aos gabinetes desprovidos de estagi· rio.

ß 4∫. Fica estri tamente vedada a lotaÁ„ o de
estagi· rio em gabinete de um Procurador Regional para
prestar serviÁo em outro gabinete que n„o seja o que fora
lotado.

DOS SUPERVISORES

Art. 4∫. Ser„o supervisores dos estagi· rios de
Direito os Procuradores Regionais da Rep˙ blica em efetivo
exercÌcio na PROCURADORIA DA REP⁄ BLICA DA 1™
REGI√O que manifestarem expressamente seu interesse.

Par· grafo ˙ nico. Havendo disponibilidade e a
cri tÈrio do Procurador-Chefe, poder„o ser designados
supervisores ocupantes de outros cargos na
PROCURADORIA DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, desde
que possuam formaÁ„o acadÍ mica adequada e exerÁam
funÁı es compatÌveis com os objetivos do est· gio.

Art. 5∫. Na designaÁ„o dos supervisores ser„o
atendidos, priori tariamente, aqueles que estiverem
supervisionando menor n˙ mero de estagi· rios e, entre eles,
os mais antigos na carreira.

Art. 6∫. Na designaÁ„ o para supervis„ o do
segundo estagi· rio ter„ o preferÍ ncia os Procuradores
Regionais que n„o contarem com analista processual e
assessor lotados no gabinete, obedecida, para essa
designaÁ„o, a ordem de antiguidade na carreira.

Art. 7∫. Os supervisores ser„o designados de forma
que, tanto quanto possÌvel, recebam, segundo a ordem de
prioridade estabelecida, o candidato com melhor
classificaÁ„o na prova escrita.

DA COMISS√O DE SELE«√O DE EST¡ GIO

Art. 8∫. O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA
REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O designar·  03 (trÍ s) ou mais
Procuradores Regionais da Rep˙ blica para, sob a presidÍ ncia
de um deles, integrarem a COMISS√O DE SELE«√O DE
EST¡ GIO.

Art. 9∫. Caber·  ‡ COMISS√O DE SELE«√O DE
EST¡ GIO, com o apoio da ADMINISTRA«√O, redigir e
divulgar o edital de convocaÁ„o para o processo seletivo,
organizar, elaborar, aplicar e corrigir a prova escrita, bem
como propor ao Procurador-Chefe Regional e aos demais
Ûrg„os da ADMINISTRA«√O sugestı es necess· rias ao
aperfeiÁoamento do processo seletivo de estagi· rios de
Direito.

DO PROCESSO SELETIVO

Art. 10. A realizaÁ„o de processo seletivo para a
admiss„ o de estagi· rios de Direito ser·  precedida da
publicaÁ„o de edital, a ser amplamente divulgado nas
insti tuiÁı es de ensino conveniadas e nos meios de
comunicaÁ„o interna do MINIST…RIO P⁄ BLICO FEDERAL,
bem como, a critÈrio da ADMINISTRA«√O, em outros
veÌculos de comunicaÁ„o que assegurem a publicidade
adequada.

Art. 11. A inscriÁ„o no processo seletivo ser·
efetuada de acordo com o estabelecido no edi tal  de
convocaÁ„o.

Art. 12. A seleÁ„ o de candidatos para o
PROGRAMA DE EST¡ GIOS compreender·  uma prova
escrita, com questı es objetivas e uma ou mais questı es
discursivas, entrevista, an· l ise de currÌculo e histÛrico
escolar.

ß 1∫. A elaboraÁ„o, aplicaÁ„o e correÁ„o da prova
escrita ser·  atribuiÁ„o da COMISS√O DE SELE«√O DE
EST¡ GIO da ¡ rea de Direito.

ß 2∫. A entrevista e an· lise de currÌculo e histÛrico
escolar ser„o realizadas pelos supervisores, observado o
n˙ mero m· ximo de 03 (trÍ s) entrevistados, seguindo, tanto
quanto possÌvel, a ordem de classificaÁ„o e no prazo m· ximo
de 03 (trÍ s) dias.

Art. 13. A nota mÌnima para aprovaÁ„o na prova
escrita ser·  fixada no edital de convocaÁ„o.

Par· grafo ˙ nico. A correÁ„ o das questı es
discursivas ser·  condicionada a percentual mÌnimo de
acertos nas questı es objeti vas, estabelecido pel a
COMISS√O DE SELE«√O DE EST¡ GIO.

Art. 14. A COMISS√O DE SELE«√O DE
EST¡ GIO divulgar·  o resul tado da prova escri ta e
encaminhar·  ‡ ADMINISTRA«√O a relaÁ„o dos candidatos
aprovados, por ordem de classificaÁ„o.

Art. 15. Os candidatos aprovados ser„ o
convocados, por ordem de classificaÁ„o, para a entrevista,
an· lise de currÌculo e histÛrico escolar pelo supervisor
designado, que manifestar·  aceitaÁ„o ou recusa, observando
o disposto contido nos par· grafos 2∫ e 3∫ do artigo 12 desta
Portaria.

ß 1∫. A entrevista tem por finalidade avaliar o perfil
do candidato, sua capacidade de compreens„o, express„o
oral e compatibilidade entre a sua expectativa para o est· gio
e as necessidades do supervisor.
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ß 2∫. O candidato n„o ser·  submetido a outras
formas de avaliaÁ„o de conhecimentos alÈm da prova escrita.

ß 3∫. A ADMINISTRA«√O enviar·  ao supervisor,
antes da entrevista, cÛpia do currÌculo, do histÛrico escolar
e das provas escritas do candidato, com a avaliaÁ„o da
COMISS√O DE SELE«√O DE EST¡ GIO.

Art. 16. Cada candidato ser·  convocado para atÈ
03 (trÍ s) entrevistas, obedecida a sua classificaÁ„o na prova
escrita.

Par· grafo ̇ nico. O candidato recusado na terceira
entrevista ser·  deslocado para o final da lista de classificados.

DO TERMO DE COMPROMISSO

Art. 17. O candidato selecionado pelo supervisor
assinar·  o TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI¡ RIO,
observando-se o disposto na Portaria PGR n∫ 340, de 15 de
junho de 2004.

DISPOSI«’ ES GERAIS

Art. 18. Aplicam-se aos estagi· rios de Direito da
PROCURADORIA DA REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, quanto
aos direitos, deveres e proibiÁı es, o disposto na Portaria
PGR n∫ 340, de 15 de junho de 2004 e, no que couber, o
regime disciplinar da Lei n∫ 8.112/90.

Art. 19. Ser·  eliminado do processo seletivo o
candidato que, em qualquer etapa, proceder de modo
incompatÌvel com as funÁı es ou de forma desleal para com
a ADMINISTRA«√O ou com os demais candidatos.

Art. 20. Os casos omissos e duvidosos ser„o
resolvidos pelo PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA
REP⁄ BLICA DA 1™ REGI√O, ouvida, quando for o caso, a
COMISS√O DE SELE«√O DE EST¡ GIO.

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicaÁ„o, revogadas as disposiÁı es em contr· rio.

RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS
ALBO

Procurador-Chefe

SECRETARIA REGIONAL

Portaria n∫ 07, de 24 de junho de 2008.

O SECRET¡ RIO-REGIONAL DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 1™
REGI√O, no uso de suas atribuiÁı es e considerando o
disposto no ß 3∫, do art. 1∫, da Ordem de ServiÁo PRR1™
REGI√O n.∫ 08, de 18/05/2005, resolve:

Art. 1∫. Designar o Servidor LUIZ MOREIRA
RAMOS, assessor especial  do GABINETE do
PROCURADOR CHEFE REGIONAL, NÕVEL II, CC-2, Mat.
17.749-1, gestor do contrato n.∫ 16/2008, firmado com a
Empresa GAP COM…RCIO REPRESENTA«√O E SERVI«OS
DE MANUTEN«√O PREDIAL, competindo-lhe, na forma
do que estabelece a supraci tada Ordem de ServiÁo,
acompanhar, controlar e f i scal i zar os serviÁos de
fornecimento e manutenÁ„o preventiva e corretiva em
persianas verticais.

Art. 2∫ . O Servidor CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES DA CUNHA, analista de engenharia civil,
matrÌcula 18.431-4, substituir·  o gestor do contrato nas suas
faltas e impedimentos legais.

JACKSON MONTEIRO
Secret· rio-Regional

PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA
DA 2™ REGI√O

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria n∫ 61, de 18 de junho de 2008.

Designa servidores para a COMISS√O DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZA«√O E RECEBIMENTO
DOS SERVI« OS DE ENGENHARIA desta
PROCURADORIA REGIONAL DA REP⁄ BLICA ñ 2™
REGI√O

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REP⁄ BLICA DA 2™ REGI√O - RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuiÁı es legais, nos termos
dos poderes que lhe s„o conferidos pela Portaria PGR n∫
288, de 05 de julho de 2006 e tendo em vista o disposto na
Portaria PGR n∫ 393, de 11 de setembro de 1997, resolve:

I ñ Designar os servidores abaixo relacionados
para, sob a presidÍ ncia do primeiro, consti tuÌrem a
COMISS√O DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZA«√O
E RECEBIMENTO dos serviÁos de engenharia para reforma
do 8∫, 14∫ e 20∫ andares, desta PROCURADORIA REGIONAL
DA REP⁄ BLICA ñ 2™ REGI√O, situada ‡ Rua Uruguaiana,
174, objeto do CONTRATO/PRR/RJ/COADM/N∫ 018/2008:

H…LIO LUIZ DE ALMEIDA , mat. 6223-5;
RODNEI JORGE BORGES RUBEM, mat. 9780-2;
AUGUSTO C…SAR PEREIRA LOUREIRO,

mat.18469-1;
LEONARDO AUGUSTO ABREU DE SOUZA,

mat. 7961-8;
MARCELO SOARES PONTES, mat. 3423-1;
LEANDRO DE SOUSA PRELL, mat. 16513-1.
II ñ Designar os servidores abaixo relacionados

para, sob a presidÍ ncia do primeiro, consti tuÌrem a
COMISS√O DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZA«√O
E RECEBIMENTO dos serviÁos de engenharia para reforma
da cobertura da PROCURADORIA REGIONAL DA
REP⁄ BLICA ñ 2™ REGI√O, situada ‡ Rua MÈxico, 158, objeto
do CONTRATO/PRR/RJ/COADM/N∫ 014/2008:

H…LIO LUIZ DE ALMEIDA , mat. 6223-5;
RODNEI JORGE BORGES RUBEM, mat. 9780-2;
AUGUSTO C…SAR PEREIRA LOUREIRO, mat.

18469-1;
RODRIGO FULGONI BRANCO, mat. 16703-7.
III ñ O presidente ser·  substi tuÌdo nos seus

impedimentos pelo servidor RODNEI JORGE BORGES
RUBEM.

IV ñ Revogar as disposiÁı es em contr· rio e,
principalmente, a Portaria PRR2 n∫ 59, de 06 de junho de
2008, publicada no Boletim de ServiÁo MPF n∫ 11, da 1™
quinzena de junho de 2008.


