
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO BAHIA

PORTARIA Nº 290, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NA

BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de

2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, e na Portaria PGR/MPF nº 378, de 9 de agosto

de 2010, e suas respectivas alterações, que regulamenta o Programa de Estágio no âmbito do

Ministério Público da União, resolve:

Art. 1º Constituir, pelo prazo de 02 (dois) anos, a Comissão de Coordenação do

Estágio Acadêmico na Área de Direito da Procuradoria da República na Bahia (CCEAD-PR/

BA), instância de deliberação sobre as questões relativas ao desenvolvimento do programa de

estágio,  que  será  composta  pelo  Procurador  da  República  OLIVEIROS  GUANAIS  DE

AGUIAR FILHO, na qualidade de Coordenador,  pela  Procuradora da República FLÁVIA

GALVÃO ARRUTI, na qualidade de Membro e substituto eventual do Coordenador, e pela

servidora SELENE PERDIGÃO SALES ROCHA, que exercerá as funções de Secretária.

Art. 2º São atribuições da CCEAD-PR/BA, entre outras que porventura estejam

relacionadas à implantação, coordenação e supervisão do Programa de Estágio:

I  –  convocar  os  candidatos  aprovados  em  seleção  pública  e  efetuar  a

distribuição para os gabinetes dos Procuradores;

II – coordenar a realização do estágio, aí incluindo-se o remanejamento dos

estagiários entre os diversos ofícios do MPF – conforme escala a ser estabelecida com base na

necessidade do serviço – e eventuais designações temporárias;

III  –  definir  o  horário  permitido  para  realização  da  jornada  de  estágio  na

PR/BA, considerando o horário de funcionamento da Unidade;

IV – deliberar  acerca  das  solicitações  de estagiários  para compensações  de

faltas e recesso quando do afastamento dos respectivos supervisores;

V  –  adotar  as  providências  necessárias  para  fazer  cumprir,  no  âmbito  da

PR/BA, os  atos  normativos  que  tratam do programa de estágio  no Ministério  Público  da

União. 



Parágrafo  único.  Durante  as  férias  ou  qualquer  afastamento  prolongado  do

Procurador a quem esteja vinculado o estagiário, a Comissão poderá deslocá-lo para outro

gabinete, após o que retornará à sua anterior designação.

Art. 3º Em relação à matéria, são atribuições do Procurador-chefe (atualmente,

por delegação, pela Secretaria Estadual):

I  –  firmar  convênios  com as  instituições  de  ensino  superior  que  oferecem

cursos de Direito;

II  – deliberar  sobre a conveniência  da renovação do contrato do estagiário,

após manifestação do respectivo Procurador/supervisor;

III – decidir acerca dos casos não previstos nesta Portaria.

§1º O Procurador-chefe exercerá as funções de Coordenador, na hipótese de

afastamento simultâneo dos Procuradores membros da comissão.

§2º A servidora DINAMARES REIMÃO CORDONA exercerá as funções de

substituição de Secretária da Comissão, em caso de férias, licenças ou outros impedimentos

do titular.

Art. 4º O remanejamento entre as áreas de atuação, a que se refere o inciso II

do artigo 2º, objetiva proporcionar ao estagiário um conhecimento geral a respeito de todas as

áreas de atuação do Ministério Público Federal, e poderá ocorrer a partir de 6 (seis) meses de

atividade no gabinete para o qual foi ele designado originalmente, observando-se, sempre, sua

antiguidade na PR/BA, o interesse da Administração, a existência de vaga e os critérios a

seguir descritos:

I – a Comissão poderá, de acordo com a conveniência do serviço, formular

consulta aos estagiários acerca de sua intenção de mudar de lotação, por meio da divulgação

de editais de rodízio;

II  -  A  consulta  não  vincula  a  Comissão,  que  poderá  –  considerando  a

necessidade do serviço e o melhor aproveitamento do programa de estágio – proceder, sem

consulta prévia, à transferência do estagiário para outra área.

III - O estagiário que tenha completado 12 meses e ainda não tenha participado

de rodízio para remanejamento de lotação entre as áreas de atuação, deverá obrigatoriamente

inscrever-se no primeiro rodízio que ocorrer, com o objetivo de proporcionar ao estagiário

uma visão holística sobre a atuação do MPF.

Art.  5º  Efetivada  a  transferência,  a  Comissão  notificará  o  estagiário,  por

escrito, acerca da mudança de sua designação, informando, ainda, ao Procurador respectivo

qual será o novo estagiário do gabinete.



Art. 6º O afastamento do estagiário em caso de prova somente será autorizado

na data da aplicação da mesma ou no dia imediatamente anterior à sua realização, não se

permitindo  o  afastamento  nas  sextas-feiras  caso  a  prova  ocorra  na  segunda-feira,  ou  em

vésperas de feriados.

Art.  7º  Esta  portaria  produzirá  efeitos  a  partir  de  1º  de  outubro  de  2019,

revogadas as disposições em contrário.
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