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O sistema Stagium foi  desenvolvido por uma equipe de servidores da área de Tecnologia da  
Informação dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, bem como do Distrito Federal,  
objetivando a padronização, a racionalização, o gerenciamento e o controle dos registros de  
frequência dos estagiários do Ministério Público Federal (MPF), garantindo celeridade, segurança da informação e trans-
parência a esse processo de trabalho.

Este manual foi criado para auxiliar as áreas de estágio locais, os estagiários e seus respectivos  
supervisores na utilização das funcionalidades do sistema.

Apresentação
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Legislação 

O controle da assiduidade e da pontualidade dos estagiários 
do Ministério Público Federal tem previsão nos seguintes  

normativos de referência:

• Lei nº 11.788/2008; 
• Portaria PGR/MPU nº 378/2010;
• Re s o l u ç ã o  n º  4 2  d o  Co n s e l h o  Na c i o n a l  d o  Mi n i s t é r i o  

Público da União.

Tipos de Estágio 

Estágio não obrigatório
É desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horá-
ria regular e obrigatória. Há previsão de recebimento de bolsa e  
auxílio-transporte.

Estágio obrigatório
É aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é re-
quisito para aprovação e obtenção de diploma. Não há previsão de rece-
bimento de bolsa e auxílio-transporte.

Ponto
Ponto é o registro pelo qual se verificam, diariamente, os horários cumpridos pelo estagiário durante sua jornada de atividades.
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Jornada e carga horária do estágio 

Jornada regular de atividades do estágio não obrigatório
20 (vinte) horas semanais, distribuídas, preferencialmente,  
em 4 (quatro) horas diárias, no horário de expediente da 
respectiva unidade.

Jornada especial nos casos em que houver a necessida-
de de ausência de 1 (um) dia da semana ao estágio para a 
realização de disciplina obrigatória, eletiva ou optativa na  

instituição de ensino.

O estagiár io poderá sol ic itar  ao supervisor  de estágio  
a realização de jornada especial, desde que haja a devida 
c o m p r o v a ç ã o  m e d i a n t e  d o c u m e n t o  i d ô n e o  e m i t i d o  
pela instituição.

E s s e  t i p o  d e  j o r n a d a  p e r m i t e  q u e  o  e s t a g i á r i o  s e  
ausente do local  de estágio por 1  (um) dia na semana, 
d e v e n d o  c o m p e n s a r  e s s a s  h o r a s  d u r a n t e  o s  o u -
tros 4 (quatro) dias, cumprindo 5 (cinco) horas a cada dia.  
O dia de não comparecimento relativo à jornada espe-
cial não é computado para cálculo do auxíl io-transporte.

Jornada nos períodos de avaliação de aprendizagem

Com o fim de possibilitar melhor desempenho nas atividades  
discentes, o estagiário fará jus à redução de pelo menos metade da jornada 
diária, sem prejuízo da bolsa de estágio não obrigatório.

• Para pleitear a redução da carga horária, o estagiário deverá apresentar o 
calendário ou a declaração oficial da instituição de ensino para o supervisor 
de estágio com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

• Nos casos em que as provas ou avaliações acadêmicas ocorrerem no perí-
odo matutino, o estagiário faz jus à redução da jornada no dia útil imediata-
mente anterior.

• As provas que ocorrerem nos períodos vespertino e noturno, ensejam redução de 
jornada no mesmo dia.

• Nos dias de redução de jornada, fica vedada a compensação de horas, de-
correntes de ausências anteriores.
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Jornada máxima de estágio
A jornada de atividades de estágio não poderá ultrapassar, em nenhuma 
hipótese, 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sob pena de 
descumprimento da normatização vigente e do estabelecido no termo de 
compromisso.

Jornada de estagiário-servidor Deverá ser observada a necessidade de intervalo mínimo de 30 minutos 
entre o período de realização das atividades de estágio e o trabalho efetivo, 
além da impossibilidade de sobreposição das jornadas.

Vedação de banco de horas Não é permitida a formação de banco de horas para compensação de ausên-
cias futuras (exemplo: estagiário faz uma hora a mais de jornada durante quatro 
dias seguidos para se ausentar em uma data futura dentro do próprio mês).
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Faltas e compensação
Faltas justificadas Poderão ser compensadas até o mês subsequente ao da ocorrência, me-

diante acordo com o supervisor.

O estagiário perderá

• A bolsa do dia em que faltar ao estágio, sem motivo justificado, bem como 
o auxílio-transporte correspondente ao(s) dia(s) da ausência;

• A parcela da bolsa proporcional aos atrasos, ausências justificadas e 
saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, bem 
como o auxílio-transporte correspondente ao(s) dia(s) da ausência.

Ocorrência 
São todas as situações que alteram, de maneira não habitual, a jornada de atividades diária do estagiário, devendo ser lançadas no registro de fre-
quência eletrônico, na data em que ocorrerem. 

Recesso 
O recesso regulamentar não será lançado por meio do sistema Stagium. O supervisor de estágio deverá encaminhar a marcação de férias ao setor de 
estágio local, que efetuará os registros no sistema GPS. 



2 REGRAS 
GERAIS
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Atribuições dos estagiários

• Cumprir a jornada de atividades estipulada pelo supervisor, bem 
como os horários de entrada e saída.

• Respeitar as normas estabelecidas pela legislação vigente.
• Registrar e acompanhar diariamente a sua frequência, bem como 

realizar o lançamento de ocorrências  
e respectivas justificativas, mediante acesso ao sistema Stagium 
por senha pessoal e intransferível 
(Os registros lançados pelo estagiário ficarão pendentes de homo-
logação pelo supervisor de estágio,  
somente passando a ter efeito legal e financeiro a partir desse ato).

• Apresentar, o mais brevemente possível, justificativa para ausên-
cias ou atrasos, sob pena de  
indeferimento por não cumprimento dos prazos estabelecidos.

Atribuições dos supervisores 
de estágio
O supervisor de estágio é o membro ou servidor lotado no local de realiza-
ção do estágio ao qual estão atribuídas as atividades previstas no art. 16 da 
Portaria PGR/MPU nº 378/2010 e, consequentemente, a função de realizar  
o gerenciamento e homologação da frequência eletrônica do estagiário, 
cabendo:

• Realizar o registro do horário de atividades do esta-
giário no sistema Stagium, individualmente. Somente  
a partir dessa ação é que o sistema possibilitará a utilização integral 
das funcionalidades previstas. 

• Acompanhar a frequência diária do estagiário e avaliar toda justifi-
cativa inserida no sistema pelo estagiário, verificando se é ou não 
passível de homologação. Após aprovação, a justificativa não poderá 
ser alterada.

• Ho m o l o g a r  a  f re q u ê n c i a  m e n s a l  d e  c a d a  e s t a g i á -
rio até o segundo dia útil do mês subsequente, sob pena  
de não recebimento da bolsa e auxílio-transporte pelo estagiário.



PERFIS DE 
ACESSO DO 
USUÁRIO
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Estagiário
É o perfil padrão inicialmente concedido a todos os estagiários do MPF.

Nesse perfil, o estagiário tem acesso ao menu “Frequência” do sistema 
Stagium, que lhe permitirá:

a) Consultar sua jornada preestabelecida, seus registros de ponto, 
os ajustes e homologações realizadas pelo supervisor, o saldo de 
ajuste diário e as eventuais horas para desconto financeiro;

b) Realizar o lançamento das ocorrências (exceto redução de jornada, que 
deverá ser registrada pelo supervisor 
 titular ou substituto*) e respectivo upload dos arquivos que com-
provem as situações de afastamentos previstas na Portaria PGR/
MPU nº 378/2010 (exemplo: licença médica, requisição eleitoral 
etc.). Após o lançamento,  
o supervisor  analisará e realizará a homologação da ocorrência. 

* Os dias de redução da jornada por motivo de avaliação na instituição de 
ensino deverão ser lançados diretamente pelo supervisor, considerando 
se tratar de ocorrência que impacta diretamente na jornada do estagiário. 

Supervisor de estágio
É o perfil concedido aos membros ou servidores que exer-
cem a at iv idade de supervisão de estágio,  bem como  
a seus substitutos eventuais (supervisores substitutos).

O perfil é concedido automaticamente quando do registro, no Sistema de 
Gestão de Pessoal (GPS), da atividade de supervisão do estagiário con-
tratado. 

N e s s e  p e r f i l ,  o s  s u p e r v i s o r e s  t e r ã o  a c e s s o  a o s 
m e n u s  Fre q u ê n c i a ,  Ho rá r i o  d a  Jo r n a d a  e  Oc o r rê n c i a ,  
que permitirão:

a) Menu Frequência: consultar a frequência dos estagiários sob a 
sua supervisão e realizar os ajustes 
necessários ao gerenciamento do ponto;

b) Menu Horário da Jornada: cadastrar o horário da jornada pre-
visto para o(a) estagiário(a), conforme  
orientações constantes do item 5 deste manual; 

c) Menu Ocorrência: analisar e homologar as ocorrências lançadas 
pelo estagiário e registrar ocorrências  
específicas na frequência destes, como redução de jornada em vir-
tude de avaliações de aprendizagem.
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Gestor local
É o perfil concedido aos servidores das unidades do Mi-
nistério Público Federal  nos estados, quando lotados  
nas áreas de Gestão de Pessoas, exercendo atividades diretamente 
relacionadas à gestão do sistema Stagium.

Para concessão desse perfil, é necessário que a chefia da área de Ges-
tão de Pessoas da unidade do MPF solicite à Divisão de Programas de 
Aprendizagem da Secretaria de Gestão de Pessoas a liberação para 
determinado servidor.

Nesse perfil,  o usuário terá acesso a todos os menus 
do sistema Stagium, excetuando-se aqueles restr itos  
ao gestor nacional do sistema.

Gestor nacional
É o perfil concedido aos servidores lotados na Divisão de Programas de 
Aprendizagem da Secretaria de Gestão de Pessoas, responsáveis pela 
gestão, em caráter nacional, do sistema Stagium.

A concessão desse perfil é dada ao servidor diretamen-
te pela área responsável, quando de sua lotação no setor.  
É o perfil de usuário mais abrangente, incluindo acesso a todos os menus 
e ferramentas do sistema.



4
ACESSO AO 
SISTEMA 
ELETRÔNICO E 
CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA 
STAGIUM
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Para obter acesso ao sistema Stagium, basta  
acessar o link do sistema Hórus, que se  
encontra disponível na página inicial da  

intranet (http://intranet.mpf.mp.br):

 
Após acessar o Hórus com login e senha, 

clicar no ícone do sistema Stagium:



5
CADASTRO DO 
HORÁRIO DE 
JORNADA DO 
ESTAGIÁRIO
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Acessar o menu “Horário da jornada”  

na tela inicial:

 
Após clicar no ícone, a seguinte tela  

será aberta:

• Buscar o estagiário por meio do nome ou da 
matrícula.

• Após finalizada a busca, os demais campos  
serão automaticamente preenchidos, de 
acordo com os dados cadastrados no sis-
tema GPS (período de vigência do contra-
to; supervisor titular e substituto, tipo de 
estagiário e tipo de jornada).

• Realizar o cadastro do horário estabele-
cido para o cumprimento da jornada do 
estagiário, por meio do ícone “Adicionar”.
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• Será aberta a tela para preenchimento  
dos campos correspondentes à vigência da  
jornada, que poderá corresponder ao período  
integral de duração do contrato ou somente  
a um período específico (Exemplo: no caso de  
e s t a g i á r i o  c o m  c o n t r a -
t o  v i g e n t e  p a r a  o  p e r í o d o  
de 23/11/2016 a 22/11/2017, é possível lançar  
a mesma jornada até a data final do contrato ou  
para períodos menores, como de 1 semana ou  
1 mês. Entretanto, sempre deverá haver uma 
jornada cadastrada.

• Preencher o horário de estágio, para cada dia, 
de acordo com o tipo de jornada cadastrada no  
sistema GPS e conforme definição em co-
mum acordo entre o estagiário e o super-
visor de estágio.

Assim, se o estagiário tiver cadastrada uma jornada regular (4 horas por dia durante 5 dias na semana), o sistema exigirá o preenchimento dos  da-
dos de todos os dias da semana, devendo o supervisor de estágio efetivar a marcação correspondente a cada dia. Se estiver cadastrada jornada 
especial (5 horas por dia durante 4 dias na semana), o sistema só permitirá a marcação dos dias efetivamente estagiados, devendo o dia da ausên-
cia ficar sem marcação, conforme exemplo acima.
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Depois que o(s) registro(s) for(em)  
salvo(s), aparecerá na tela de jornada um  
resumo da(s) jornada(s) cadastrada(s):



6 TIPOS DE 
JORNADA
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Jornada regular 

CARACTERÍSTICAS

Definição
É a jornada comum do estágio,  correspondente a 4 horas diár ias  
a serem cumpridas de segunda a sexta-feira, distribuídas no horário de expediente e nos 
dias de funcionamento da respectiva unidade.

Carga horária de atividades 20 (vinte) horas semanais.

 
PARA CUMPRIR ESSE TIPO DE JORNADA

Como definir o horário
Acordar com o supervisor de estágio.

 
Quem autoriza

Supervisor titular ou substituto.

Quem inclui no sistema

• O cadastro desse tipo de jornada no sistema GPS é de responsabilidade da área 
de estágio de cada unidade, sendo os dados automaticamente importados para  
o sistema Stagium.

• Entretanto, o supervisor deverá realizar o detalhamento da jornada no sistema  
Stagium, informando os dias e horários da semana a serem cumpridos pelo estagiário.
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Como incluir no sistema

• Acessar o menu “Horário da Jornada”;
• Indicar o nome ou matrícula do estagiário no campo “Nome ou Matrícula”;
• Clicar em “Pesquisar”;
• Clicar em “Adicionar”;
• Preencher o campo correspondente à “Vigência da Jornada”;
• Marcar os dias de cumprimento da jornada de estágio (de segunda a sexta-feira);
• Informar o horário da jornada a ser cumprido em cada dia da semana; 
• Clicar em “Salvar”.
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Jornada especial

CARACTERÍSTICAS

Definição

É o horário especial concedido ao estagiário que necessita se  
ausentar das atividades do estágio 1 (uma) vez na semana para  
a realização de disciplina obrigatória, eletiva ou optativa na  
instituição de ensino.

A jornada a ser cumprida deverá ser de 5 (cinco) horas diárias,  
durante 4 (quatro) dias na semana, havendo desconto do auxílio-transporte no dia da 
ausência.

Carga horária de atividades 20 (vinte) horas semanais.

 
PARA CUMPRIR ESSE TIPO DE JORNADA

Como requerer

Encaminhar formulário próprio à área de estágio da unidade, assinado pelo estagiário e pelo 
supervisor, acrescido dos documentos que comprovem a necessidade do horário especial. 
Após, remeter o expediente à Divisão de Programas de Aprendizagem/SGP para que seja 
feita a alteração da jornada no sistema GPS.

 
Quem autoriza Supervisor titular ou substituto.
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Quem inclui no sistema

• O cadastro desse tipo de jornada no sistema GPS é de responsabilidade da Divisão de 
Programas de Aprendizagem/SGP, sendo os dados automaticamente importados para  
o sistema Stagium.

• Entretanto, após esse registro, é necessário que o supervisor realize o detalhamen-
to da jornada no sistema Stagium, informando os dias e horários da semana a serem 
cumpridos pelo estagiário (o dia da ausência não deverá ser marcado). 

Como incluir no sistema

• Acessar o menu “Horário da Jornada”;
• Indicar o nome ou matrícula do estagiário no campo “Nome ou Matrícula”;
• Clicar em “Pesquisar”;
• Clicar em “Adicionar”;
• Preencher o campo correspondente à “Vigência da Jornada”;
• Marcar os dias de cumprimento da jornada de estágio, exceto aquele correspondente 

ao dia da ausência;
• Informar o horário da jornada a ser cumprido nos 4 (quatro) dias da semana previamente  

estabelecidos; 
• Clicar em “Salvar”.
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Jornada estendida 
CARACTERÍSTICAS

Definição
É  a  a m p l i a ç ã o  d a  c a r g a  h o r á r i a  d o  e s t a g i á r i o  p a r a  6  ( s e i s )  h o r a s  
diárias, durante o período de férias escolares ou quando solicitado pelo supervisor, desde que devi-
damente motivado.

Carga horária de atividades 30 (vinte) horas semanais.

PARA CUMPRIR ESSE TIPO DE JORNADA

Como requerer

• Durante o período de férias escolares: o estagiário deverá preencher formulário específico,  
com anuência do supervisor e do chefe da Unidade Gestora, sendo posteriormente  
remetido à Divisão de Programas de Aprendizagem/SGP, com anexação do documento da instituição 
de ensino comprovando o período de férias escolares.

•  Fora do período de férias escolares: o supervisor de estágio deverá motivar a necessidade  
de extensão da jornada do estagiário, com a devida anuência do chefe da Unidade Gestora.  
Complementarmente, deverá ser anexado documento do estagiário, atestando que  
a realização desse tipo de jornada não acarretará prejuízos ao desempenho de suas  
atividades discentes. 

 
Quem autoriza Secretário(a)-geral.
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Quem inclui no sistema
• O cadastro desse tipo de jornada no sistema GPS é de responsabilidade da Divisão de Progra-

mas de Aprendizagem/SGP, caso haja autorização da autoridade competente.
• Entretanto, após esse registro, é necessário que o supervisor realize o detalhamento da jornada 

no sistema Stagium.

Como incluir no sistema

• Acessar o menu “Horário da Jornada”;
• Indicar o nome ou matrícula do estagiário no campo “Nome ou Matrícula”;
• Clicar em “Pesquisar”;
• Clicar em “Adicionar”;
• Preencher o campo correspondente à “Vigência da Jornada”;
• Marcar os dias de cumprimento da jornada de estágio; 
• Informar o horário da jornada a ser cumprido em cada dia da semana; 
• Clicar em “Salvar”.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MANUAL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO DE ESTAGIÁRIOS - STAGIUM

28

Redução de pelo menos metade da jornada 

CARACTERÍSTICAS

Definição

É a redução de pelo menos metade da jornada, concedida ao estagiário nos períodos de avaliação 
de aprendizagem na instituição de ensino, com o fim de possibilitar melhor desempenho nas ativida-
des discentes.  
O estagiário será automaticamente dispensado de metade da jornada. A necessidade ou não de 
cumprimento do restante da jornada deverá  
ser definida pelo supervisor, devendo ser feito o lançamento da quantidade  
de horas a serem cumpridas nesse dia 

(Exemplo: um estagiário com jornada definida de 4 horas diárias está automaticamente dispensa-
do de cumprir 2 horas da jornada. O cumprimento do restante da jornada  
deverá ser registrado pelo supervisor no sistema – ou dispensa  
a jornada integral ou informa a quantidade de horas que deverão  
ser cumpridas). 

Carga horária de atividades Variável, conforme quantidade de dias e horário de cumprimento da metade da jornada.

OBSERVAÇÕES:

• Para pleitear a redução da jornada diária,  o estagiário deverá apresentar  
o  c a l e n d á r i o  o u  a  d e c l a r a ç ã o  o f i c i a l  d a  i n s t i t u i ç ã o  d e  e n s i n o  p a r a  
o supervisor de estágio com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

• Nos casos em que as provas ou avaliações acadêmicas ocorrerem no período  matutino, o estagi-
ário faz jus à redução da jornada no dia útil imediatamente anterior.

• A s  p ro v a s  q u e  o c o r re re m  n o s  p e r í o d o s  v e s p e r t i n o  e  n o t u r n o  e n s e j a m  
redução de jornada no mesmo dia.

• Nos dias de redução de jornada,  f ica  vedada a  compensação de horas  
decorrentes de ausências anteriores.
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PARA CUMPRIR ESSE TIPO DE JORNADA

Como requerer

O supervisor deverá inserir o lançamento da ocorrência “horário reduzido” em siste-
ma, com a devida anexação de documento que comprove a necessidade de realização des-
se tipo de jornada e definir sobre a outra metade da jornada (se o estagiário será dispensado da  
jornada integralmente ou se deverá cumprir alguma parcela da outra metade da jornada  
(ex: 1 hora ou 2 horas). 

Quem autoriza Supervisor titular ou substituto.

Quem inclui no sistema Supervisor titular ou substituto.

Como incluir no sistema

• Acessar o menu “Horário da Jornada”;
• Indicar o nome ou matrícula do estagiário no campo “Nome ou Matrícula”;
• Clicar em no ícone localizado imediatamente à frente do horário da jornada previamente cadastrada:  
• Preencher a vigência (dias do horário reduzido, conforme documento apresentado pelo estagiário);
• Efetivar a marcação correspondente ao(s) dia(s) previstos para o horário reduzido;
• Anexar o documento expedido pela instituição de ensino e apresentado pelo estagiário, com-

provando a necessidade de redução da jornada no(s) dia(s). 
• Clicar em “Salvar”. 
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7 CONSULTA DE 
FREQUÊNCIA 
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Clicar no menu “Frequência” 

a) No campo ”Nome e matrícula”, 
inserir umas das informações do 
estagiário (nome  
ou matrícula) para realizar a pes-
quisa.

b) No campo em que aparece o 
ícone de um calendário, inserir o 
mês e o ano que  
deseja consultar.

c) Clicar no botão “Pesquisar”, à 
direita da tela, para acessar os re-
gistros de frequência, os eventuais 
ajustes realizados pelo supervisor 
de estágio e o saldo de ajuste diário:



8 REGISTRO DE 
OCORRÊNCIAS 
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O Registro de Ocorrência poderá ser realizado de duas formas, a depender do número de dias.

Ocorrências com mais de 1 (um) dia de duração
Deverão ser registradas pelo supervisor de 
estágio, por meio do menu “Ocorrência”,  
localizado no canto direito e superior da tela.

Ao clicar no ícone indicado anteriormen-
te, essa tela aparecerá em seu monitor.
• Preencher o campo ”Nome e matrícula” 

com um dos dados do estagiário (nome  
ou matrícula);

• O campo “Período da vigência do es-
tágio” será automaticamente preen-
chido, de acordo com os dados impor-
tados do sistema GPS;

• Clicar no ícone “Adicionar”, que abrirá 
a tela específica para a inclusão das 
ocorrências.
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• Selecionar o tipo de ocorrência, 
conforme a situação:

 
Informar o período de ausência para  

a ocorrência no campo “Período”;

• Anexar a documentação comprobatória, 
mediante a utilização do campo “Anexo, 
Selecionar arquivo” (só será permitida  
a inclusão de arquivos em formato pdf);

• Clicar em “Salvar”.
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O status da ocorrência aparecerá como 
“Pendente”, até que seja realizado o 
devido tratamento pelo supervisor (as 
orientações sobre a homologação das 
ocorrências estão relacionadas no item 
“Registro de ocorrências” deste manual).
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Ocorrências com duração de até 1 (um) dia

Poderão ser registradas pelo próprio es-
tagiário, por meio de atalho na tela de  
frequência do estagiário, clicando no íco-
ne inferior direito da tela.

 

Após clicar no ícone, aparecerá a mesma 
tela informada anteriormente.

Seguir os mesmos passos descritos nas  
letras “a”, “b”, “c” e “d” do item anterior. 

As ocorrências lançadas pelos estagiários 
só terão eficácia a partir da homologação 
pelo supervisor. As orientações relativas  
à rotina dessa atividade estão detalhadas 
no item “Homologação de ocorrências 
pelo supervisor” deste manual.



9
HOMOLOGAÇÃO DE 
CORRÊNCIAS PELO 
SUPERVISOR 
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Clicar no menu “Ocorrência”, localizado 
no canto direito e superior da tela

No campo ”Nome e matrícula”, inserir 
umas das informações do estagiário (nome 

ou matrícula) para realizar a pesquisa.
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Na sequência, será aberta a tela a seguir, 
que apresentará a relação de todas as 
ocorrências lançadas pelo estagiário e 
o respectivo status de cada uma (pen-
dente, autorizada etc.).

Para realizar o tratamento de uma ocor-
rência pendente, clicar no ícone “Alterar 
Situação”. 



10 TIPOS DE 
OCORRÊNCIAS 
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Ausência para tratamento de saúde

Definição

Ocorrência utilizada para registrar que a ausência foi decorrente de problema de saúde do 
estagiário, que o impossibilitou de comparecer ao local de estágio. Deverá ser comprovada 
mediante apresentação de atestado médico.

 IMPORTANTE: Não deve ser confundida com a ausência em razão de consulta médica, 
odontológica ou exame ou com a licença por motivo de doença em pessoa da família.

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução  
proporcional.

 
Quem autoriza

Médico responsável pelo tratamento.

O estagiário interessado deve dar ciência da necessidade de afastamento ao supervisor  
de estágio.

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para

homologação

 
Atestado médico, que deverá ser anexado no sistema. 

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Licença para tratamento de saúde”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado no atestado médico;
• Anexar o atestado médico por meio do botão “Selecionar arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

IMPORTANTE: A ocorrência registrada deve corresponder fielmente ao período indicado no 
atestado médico para que ocorra a homologação pelo supervisor. 

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Ausência por motivo de falecimento

Definição

Ocorrência empregada para atestar que o estagiário se ausentou por motivo de faleci-
mento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob 
guarda ou tutela e irmãos. 

IMPORTANTE: O início do afastamento deve, necessariamente, corresponder ao dia do 
falecimento, independente do cumprimento da jornada diária.

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução  
proporcional.

 
Quem autoriza

Não é necessária autorização. No entanto, o estagiário deve dar ciência do afastamento ao 
supervisor e realizar o lançamento da ocorrência no sistema para posterior homologação.

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para 

homologação

 
Cópia do atestado de óbito.

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Licença por morte na família”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado no atestado médico;
• Anexar o atestado de óbito por meio do botão “Selecionar arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Serviços à Justiça Eleitoral

 
Definição

Ocorrência empregada para registrar que o estagiário se ausentou em razão de atendi-
mento à convocação para prestação de Serviços à Justiça Eleitoral,  por exemplo, para 
atuar como mesário nas eleições.

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução  
proporcional.

Ainda, após homologação, gera o direito ao usufruto de dispensas por serviços eleitorais 
correspondentes ao dobro dos dias de Serviço à Justiça Eleitoral prestados.

Quem autoriza Não é necessária autorização. No entanto, o estagiário deve dar ciência do afastamento ao 
supervisor e realizar o lançamento da ocorrência no sistema para posterior homologação. 

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para 

homologação

 
Declaração ou certidão emitida pela Justiça Eleitoral que ateste que o estagiário  
efetivamente prestou serviços eleitorais na data específica.

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Serviço à justiça eleitoral”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado na declaração;
• Anexar a declaração ou certidão por meio do botão “Selecionar arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Convocação para o serviço militar

Definição

Ocorrência empregada para atestar que a ausência do estagiário foi decorrente de aten-
dimento à convocação para o serviço militar (atualização cadastral, entre outras), obriga-
tório para todos os reservistas.

No dia em que atende a tal convocação, o estagiário tem direito ao afastamento do traba-
lho, sem prejuízo da bolsa-estágio.

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução  
proporcional.

 
Quem autoriza

Não é necessária autorização. No entanto, o estagiário deve dar ciência do afastamento ao 
supervisor e realizar o lançamento da ocorrência no sistema para posterior homologação.

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para 

homologação

 
Comprovante de comparecimento no serviço militar.

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Convocação para serviço militar”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado na declaração;
• Anexar o comprovante por meio do botão “Selecionar Arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MANUAL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO DE ESTAGIÁRIOS - STAGIUM

50

Ausência por doação de sangue

Definição

Ocorrência empregada para atestar que o estagiário se ausentou para doação voluntária 
de sangue. 

IMPORTANTE: O afastamento decorrente de doação de sangue só pode ser usufruído na 
data em que ocorrer a doação, nunca futuramente, uma vez que se destina ao restabele-
cimento físico do doador. 

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução 
proporcional.

 
Quem autoriza

Não é necessária autorização. No entanto, o estagiário deve dar ciência do afastamento ao 
supervisor e realizar o lançamento da ocorrência no sistema para posterior homologação.

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para 

homologação

 
Atestado de doação voluntária de sangue.

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Doação de sangue”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado no atestado médico;
• Anexar o atestado médico por meio do botão “Selecionar arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Ausência por motivo júri e outros serviços obrigatórios por lei

Definição

Ocorrência empregada para registrar que o estagiário se ausentou integralmente durante 
sua jornada preestabelecida em razão de comparecimento à audiência judicial ou oitiva 
em órgão policial ou para quaisquer outros serviços obrigatórios por lei. 

IMPORTANTE: Empregada somente quando a ausência é decorrente de comparecimento 
ao júri ou na qualidade de testemunha. 

Efeito na frequência do estagiário

Anula o tempo pendente existente na frequência do estagiário e o dispensa da necessi-
dade de compensação futura.

Após homologação, altera a carga horária de atividades da semana, fazendo a redução 
proporcional.

 
Quem autoriza

Não é necessária autorização. No entanto, o estagiário deve dar ciência do afastamento ao 
supervisor e realizar o lançamento da ocorrência no sistema para posterior homologação.

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Quem homologa Supervisor titular ou substituto.
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Documentação para 

homologação

 
Declaração, certidão ou ressalva de comparecimento emitida pelo Órgão Judiciário  
ou Policial.

Como incluir

• Acessar o menu “Ocorrência”:
• Na tela de consulta de ocorrências, pesquisar pelo nome ou matrícula do estagiário;
• Clicar em “Adicionar”;
• No campo “Tipo de Ocorrência”, escolher “Júri e outros serviços obrigatórios por lei”;
• No campo “Período”, inserir a data de início e término da ocorrência, conforme indi-

cado na certidão;
• Anexar a certidão por meio do botão “Selecionar arquivo”;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Ausência por motivo júri e outros serviços obrigatórios por lei

Definição Ocorrência empregada para atestar que houve autorização para compensação do tempo 
correspondente à ausência integral ou parcial do estagiário.

Efeito na frequência do estagiário Ao ser utilizada, leva o tempo pendente para o saldo de ajuste diário e permite que seja 
compensado com saldos positivos do próprio mês, desde que sejam de dias subsequentes.

Quem autoriza Supervisor titular ou substituto. 

Quem inclui no sistema No mês corrente: estagiário, com posterior homologação da ocorrência pelo supervisor.
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Como incluir

• Pelo menu “Frequência”:
• Clicar no ícone “Adicionar ocorrência”  na linha que corresponde ao dia da ausência; 
• No campo “Tipo de ocorrência” selecionar “Autorização para compensação até o mês 

seguinte – parcial” ou “Autorização para compensação até o mês seguinte – integral”;
• Inserir a motivação do ato;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: Essa ocorrência não está disponível pelo atalho do menu “Frequência”.
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Compensação de jornada

Definição Ocorrência empregada para atestar que um tempo excedente à jornada preestabelecida 
deve ser considerado como carga horária cumprida.

Efeito na frequência do estagiário Ao ser utilizada, leva o tempo excedente tratado para o saldo de ajuste diário, permitindo 
que compense saldos negativos do próprio mês ou banco de horas anterior negativo.

Quem autoriza Supervisor titular ou substituto. 

Quem inclui no sistema No mês corrente: supervisor titular ou substituto. 
Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Como incluir

• Pelo menu “Frequência”:
• Clicar no ícone “Adicionar ocorrência”  na linha que corresponde ao dia da ausência; 
• No campo “Tipo de ocorrência” selecionar “Compensação de jornada”;
• Registrar o dia e horário em que foi realizada a compensação;
• Inserir a motivação do ato;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: a inclusão também pode ser realizada pelo menu “Ocorrência”.
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Abono de falta ou ausência

Definição Ocorrência empregada em situações excepcionais e imprevisíveis, para atestar que a au-
sência integral ou parcial foi abonada pela autoridade competente. 

Efeito na frequência do estagiário Ao ser utilizado, irá abonar a ausência integral ou parcial ao estágio, dispensando o esta-
giário da necessidade de compensação futura.

Quem autoriza • na PGR: Secretário(a)-geral;
• nas unidades: Procurador(a)-chefe.

 
Quem inclui no sistema Gestor local ou nacional do sistema.

Como incluir

• Pelo menu “Frequência”:
• Clicar no ícone “Adicionar ocorrência”   na linha que corresponde ao dia da ausência; 
• No campo “Tipo de ocorrência” selecionar “Abono de falta ou ausência”;
• Registrar o dia e horário em que foi realizada a compensação;
• Inserir a motivação do ato;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: a inclusão também pode ser realizada pelo menu “Ocorrência”.
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Ponto Manual

Definição
Ocorrência usada para registrar a entrada e/ou saída do estagiário, quando ocorrer falha 
nos sistemas coletores de ponto eletrônico. 

O supervisor de estágio ou o gestor do sistema deverá detalhar, no campo “Motivação do 
Ato”, a justificativa para o registro manual de ponto.

Efeito na frequência do estagiário Ao ser utilizado, insere um registro manual de ponto para o estagiário, atualizando o seu 
tempo de presença diário.

Quem autoriza Supervisor titular ou substituto.

 
Quem inclui no sistema No mês corrente: supervisor titular ou substituto. 

Em meses anteriores (retificação): gestor local ou nacional (no caso da PGR) do sistema.

Como incluir

• Pelo menu “Frequência”:
• Clicar no ícone “Adicionar ocorrência-ponto manual”  na linha que  corresponde 

ao dia da ausência; 
• Inserir os registros de entrada e saída do estagiário; 
• Inserir a motivação do ato;
• Clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO: a inclusão também pode ser realizada pelo menu “Ocorrência”.



11 BOTÃO  
“AJUSTAR FEQUÊNCIA” 
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Essa funcionalidade visa otimizar o gerenciamento da frequência dos es-
tagiários, reduzindo o tempo despendido pelos supervisores na realização 
dos ajustes, mediante a observação das seguintes regras:

a) Lançamento da ocorrência “Autorização para compensação 
de jornada”: 

Aplicada ao tempo não cumprido em relação à jornada preestabelecida do 
estagiário, decorrente de entradas tardias e/ou saídas antecipadas, exceto:  

• se corresponder a toda a jornada preestabelecida diária.

b) Lançamento da ocorrência “Compensação de jornada”:

Aplicada ao tempo excedente cumprido pelo estagiário, exceto: 

• se corresponder a tempo fora do horário de expediente do MPF, ou 
seja, se for antes das 7h e após as 21h;

• se ocorrido em dias não úteis: sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos, nesses casos ainda que parciais;

• se implicar em carga horária cumprida superior a 6 (seis) horas diá-
rias, que é o limite máximo de jornada do estágio.

Em qualquer caso, as ocorrências registradas por meio desse pro-
cedimento podem ser excluídas ou alteradas, manualmente.
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Como utilizar
a) Na tela de Frequência, inserir 
uma das informações do estagiá-
rio (nome ou matrícula) e clicar em 
“Pesquisar”.

b) Clicar no botão “Ajustar Frequ-
ência”, localizado no canto superior 
direito da tela:

Será exibido o texto explicativo quanto aos  
ajustes que serão realizados pelo sistema.

Após leitura do texto, em caso de concordân-
cia com os termos indicados na mensagem, 
 clicar em “Sim”.

Caso discorde ou não deseje realizar o 
procedimento imediatamente, clicar em 
“Não”.
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O sistema irá processar os ajustes 
conforme indicado na mensagem.

Para utilizar a ferramenta, o supervisor deverá primeiro realizar os ajustes extraordinários (como: Registro de licença para tratamento de saúde ou 
Ausência para doação de sangue) e, somente após finalizados esses registros, deverá clicar no botão “Ajustar Frequência”.
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