
Ministério Público Federal

PORTARIA N.º 340, DE 15 DE JUNHO 2004
Revogada pela PORTARIA PGR/MPU Nº 567 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2008

Regulamenta  os  critérios  de  recrutamento,  seleção  e 
acompanhamento  de estudantes  no Programa de Estágio,  no 
âmbito  do  Ministério  Público  Federal  -  MPF  e  dá  outras 
providências.

           O  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas no art. 284,parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, e tendo 
em vista o disposto na Lei n.º 6.494, de 7  dezembro de 1977, alterada pela Lei n.º 8.859, de 23 de 
março de 1994, regulamentada pelo Decreto n.º 87.497, de 18 de agosto de 1982, alterado pelo 
Decreto n.º 89.467, de 21 de março de 1984, resolve:
           Do objetivo
           Art.  1º  Regulamentar o Programa de Estágio no âmbito do Ministério Público Federal - 
MPF,  com o  objetivo  de  proporcionar  ao  estudante  regularmente  matriculado  em instituições, 
públicas  ou  privadas,  de ensino  superior  ou de  ensino  médio,  reconhecidas  pelo  Ministério  da 
Educação e mediante convênio com este MPF, o exercício de atividades correlatas à sua pretensa 
formação profissional,  em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de 
ensino.
           Art. 2º Respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva linha de formação 
profissional, deverá ser propiciado ao estudante estagiário:
           I - o desenvolvimento de habilidades técnicas;
           II - o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico;
           III - a aplicação de conhecimentos teóricos; e
           IV - a concessão de bolsa remuneratória de estágio.
           Da competência
           Art. 3º Compete à Secretaria-Geral a coordenação geral do Programa de Estágio de que trata 
esta Portaria, no âmbito do MPF.
           Art. 4º Compete à Secretaria de Recursos Humanos - SRH, por meio da Seção de Controle 
de Estágio da Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento - CRSA, o controle, o 
acompanhamento  e  a  operacionalização  deste  Programa  no  âmbito  da  Procuradoria  Geral  da 
República - PGR e às respectivas Coordenadorias de Administração, quando se tratar das
Procuradorias Regionais - PRR’s e Estaduais – PR’s, respeitados os critérios estabelecidos nesta 
Portaria.
           Parágrafo único. A operacionalização deste Programa nas Procuradorias da República nos 
Municípios - PRM’s é de competência das PR’s.
           Do convênio
           Art. 5º O Programa de Estágio deverá ser desenvolvido mediante convênios firmados pelo 
MPF com instituições de ensino superior e de ensino médio, públicas ou privadas, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação.
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           § 1º Os Convênios terão vigência fixada no respectivo Termo de Convênio a ser assinado em 
2 (duas)
vias, obedecido o modelo padrão (Anexo I), estabelecido por esta Portaria.
           § 2º A assinatura do Termo de Convênio, bem como a eventual necessidade de alterações do 
mesmo é de competência do Secretário-Geral do MPF, no âmbito da PGR e dos Procuradores-
Chefes, nas respectivas Procuradorias.
           § 3º A unidade conveniante deverá elaborar e encaminhar o Extrato do Termo de Convênio 
(Anexo II) para publicação no Diário Oficial da União.
           § 4º A instituição de ensino conveniada fica obrigada a comunicar ao MPF, por escrito, o 
desligamento do aluno/estagiário, qualquer que seja o motivo, bem como quando da conclusão do 
curso.
           §  5º  Transcorrido  o  prazo  de  vigência e  no interesse  das  partes,  o  convênio  poderá  ser 
prorrogado porigual período, mediante Termo Aditivo a Convênio (Anexo III).
           Da vigência do estágio
           Art. 6º A vigência do estágio será fixada pelas partes integrantes do Convênio.
           Art. 7º Será permitida a prorrogação do estágio mediante o Termo de Renovação de Estágio 
(Anexo IV), que deverá ser acompanhado do Termo de Compromisso, observado para tanto, a data 
limite da colação de grau para o ensino superior e o máximo de 2 (dois) anos para o ensino
médio.
           Parágrafo  único.  Para  a  concessão  da  prorrogação  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  o 
estagiário  deverá  apresentar  à  Seção  de  Controle  de  Estágio/CRSA/SRH  nova  Declaração  de 
Escolaridade, emitida pela instituição de ensino na qual se encontra matriculado.
           Do recrutamento e seleção
           Art. 8º O recrutamento de estagiários, de que trata esta Portaria, dar-se-á por meio de Edital e 
deverá ser amplamente divulgado nas instituições de ensino conveniadas, bem como nos respectivos 
meios de comunicação interna do MPF, e em outros locais públicos, se for o caso, a critério da 
Administração.
           Art. 9º O recrutamento dar-se-á mediante o preenchimento do formulário denominado Ficha 
de Inscrição para Estágio (Anexo XIV).
           Art.  10.  A seleção  dos  candidatos  para  o  Programa  de  Estágio  far-se-á  pelos  seguintes 
critérios:
           I - análise dos dados curriculares; e
           II - histórico escolar e entrevista.
            Art.  11.  Ao processo seletivo de estudantes  do ensino superior da área de Direito,  será 
acrescentado prova objetiva e/ou subjetiva para avaliação de conhecimentos específicos (Direito 
Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil e Direito Penal) e
de língua portuguesa, conforme estabelecido em Edital.
           Parágrafo único. Ao servidor do quadro efetivo do MPF, não será exigida a participação no 
processo seletivo a que se refere o caput deste artigo, ficando a sua inclusão no Programa de Estágio 
mediante acordo com a chefia imediata e o supervisor indicado para o estágio, bem como
a respectiva assinatura do Termo de Compromisso de Estágio para Servidor (Anexo V).
           Da inclusão no programa
           Art. 12. A inclusão do estudante neste Programa far-se-á mediante assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio (Anexo VI), firmado em 3 (três) vias, assinadas pelos representantes da 
unidade  conveniante/MPF,  da  conveniada/instituição  de  ensino  e  pelo  estudante/estagiário, 
observadas as seguintes exigências:
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           I - ter sido aprovado no processo seletivo, excetopara o estudante/servidor pertencente ao 
quadro efetivo do MPF;
           II - estar regularmente matriculado na instituição de ensino conveniada;
           III – estar cursando o 3º ano ou 5º semestre – para o nível superior;
           IV - ter freqüência efetiva na respectiva instituição de ensino;
           V - ter concluído o primeiro ano do 2º grau – para o nível médio;
           VI - apresentar o histórico escolar e declaração de escolaridade emitida pela instituição de 
ensino;
           VII - assinar a Declaração para Inclusão (Anexo VII);
           VIII - apresentar 1 (uma) foto 3x4; e
           IX - apresentar o curriculum vitae.
           Parágrafo único. Caso o estagiário não possua conta corrente, junto aos bancos conveniados, 
poderá ser fornecida Declaração para Abertura de Conta Corrente (Anexo VIII).
           Art. 13. Os alunos selecionados não poderão estagiar, concomitantemente, em mais de uma 
unidade do MPF.
           Da supervisão
           Art. 14. A unidade conveniante designará um supervisor para o estagiário, escolhido entre os 
profissionais da área de formação do estudante, em exercício no setor de realização do estágio, cuja 
atribuição será:
           I  -  encaminhar  ao  setor  responsável  pela  operacionalização  deste  Programa,  na  unidade 
conveniante, a Folha de Freqüência (Anexo IX). As faltas e os atrasos injustificados deverão ser 
registrados até o 2º dia útil do mês subseqüente, e descontados proporcionalmente do valor da bolsa 
remuneratória mensal, podendo, entretanto, serem compensados a critério do Supervisor do estágio;
           II  -  orientar  os  estagiários  sobre  os  aspectos  comportamentais  e  atividades  a  serem 
desenvolvidas; e
           III  -  proceder  o  acompanhamento  profissional,  especialmente  quanto  a  verificação  da 
existência de correlação entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e àquelas exigidas pela 
instituição de ensino.
           Parágrafo único. Fica vedada a supervisão de estágio por cônjuge, companheiro ou parente 
até o segundo grau civil.
           Dos direitos, deveres e proibições do estagiário
           Art. 15. Fica assegurado ao estudante selecionado na forma deste ato normativo:
           I - a realização do estágio em unidades do MPF, cujas atividades sejam àquelas exigidas pelo 
seu pretenso curso de formação;
           II - a percepção da bolsa remuneratória de estágio, proporcional à freqüência mensal, no 
valor determinado em Portaria do Procurador-Geral da República;
           III - seguro contra acidentes pessoais; e
           IV - obtenção da Declaração Final de Estágio (Anexo X).
           Art. 16. É dever do estagiário:
           I - cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuídas;
           II - assinar a Folha de Freqüência (Anexo IX) junto ao Supervisor do estágio, sob pena do 
não recebimento da bolsa remuneratória;
           III  -  em  caso  de  desistência  do  estágio  ou  quaisquer  outras  alterações  relacionadas  à 
atividade escolar, comunicar imediatamente ao Supervisor do estágio, bem como ao respectivo setor 
competente do MPF; e
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           IV -  providenciar  a  abertura de conta corrente,  junto  ao  banco escolhido para  efeito  da 
percepção da bolsa remuneratória do estágio.
           Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, os deveres impostos ao 
servidor público federal, de que trata o art. 116 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
           Art. 17. É proibido ao estagiário:
           I - identificar-se invocando sua qualidade de estagiário quando não estiver no pleno exercício 
das suas atividades desenvolvidas neste Ministério;
           II - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do supervisor;
           III - retirar, sem prévia anuência do supervisor, qualquer documento ou objeto da repartição.
           Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, as proibições impostas 
ao servidor público federal, de que trata o art. 117 da Lei n° 8.112, de 1990.
           Da jornada
           Art. 18. A jornada das atividades em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas 
em 4 (quatro) horas diárias, no horário do expediente da unidade concedente,  sem prejuízo das 
atividades discentes.
           § 1º Durante o período de férias escolares, a carga horária poderá estender-se até o máximo 
de 8 (oito) horas diárias, de comum acordo com o estudante e a unidade concedente, com a anuência 
da Secretaria-Geral do MPF e da instituição de ensino, observada a disponibilidade orçamentária 
para esse fim.
           § 2º A solicitação de autorização da extensão de jornada de que trata o parágrafo anterior 
deverá ser encaminhada pelo Supervisor do estágio à Seção de Controle de Estágio/CRSA/SRH, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
           §  3º  Ao estagiário  servidor  público federal  será  exigida  uma jornada das  atividades  em 
estágio  mínima  de  8  (oito)  horas  semanais,  a  serem  distribuídas  em  comum  acordo  com  o 
Supervisor.
           Da freqüência
           Art.  19. A freqüência do estagiário será registrada em formulário próprio e abrangerá do 
primeiro ao último dia do mês e deverá ser assinada diariamente, sendo anotado o horário de entrada 
e de saída, bem como o total de horas estagiadas, rubricada pelo Supervisor do estágio e
encaminhada ao respectivo setor responsável pela operacionalização do programa, até o 2º dia útil 
do mês subseqüente.
           Parágrafo único. Caso ocorra alteração na freqüência, a unidade de exercício do estagiário 
deverá registrar, mensalmente, observado o prazo disposto no caput deste artigo.
           Da bolsa remuneratória
           Art. 20. O valor mensal da bolsa remuneratória de estágio será fixado pelo Procurador-Geral 
da República, por meio de portaria, e especificado no Termo de Compromisso de Estágio (Anexo 
VI).
           Art. 21. O valor a ser pago será calculado com base na freqüência mensal, subtraídos as  
faltas e atrasos não justificados, e será creditado em conta corrente do estagiário, aberta em um dos 
bancos credenciados, até o décimo dia do mês subseqüente.
           Art.  22.  A elaboração  da  folha  de  pagamento  da  bolsa  remuneratória  de  estágio  será 
centralizada na Seção  de Controle de Estágio/CRSA/SRH, para a qual deverão ser remetidas todas 
as informações que venham causar impacto na mesma, até o 2º dia útil do mês subseqüente.
           Parágrafo único. O estagiário servidor público federal não faz jus, em nenhuma hipótese, à 
bolsa remuneratória de que trata este artigo.
           Do seguro contra acidentes
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           Art. 23. Nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.494, de 1997, caberá às unidades competentes do 
MPF, providenciar o seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante Apólice de 
Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida em que forem sendo feitas as
inclusões.
           § 1º As PRR’s e as PR’s deverão prever as despesas de que trata o caput deste artigo na 
proposta orçamentária anual.
           § 2º As PRM’s ficam, para esse fim, sob a responsabilidade das Procuradorias da República 
as quais estão vinculadas.
           § 3º Excetua-se da cobertura estipulada no caput, o estagiário servidor público federal.
           Do desligamento do estágioArt. 24. O desligamento do estágio ocorrerá:
           I - automaticamente, ao término do prazo acordado;
           II  -  pelo  não  comparecimento,  sem  motivo  justificado,  por  mais  de  5  (cinco)  dias, 
consecutivos ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período do 
estágio;
           III - pela interrupção e/ou conclusão do curso;
           IV - a pedido do estagiário. Termo de Desistência Antecipada (Anexo XVI);
           V - a qualquer tempo a pedido do MPF; e
           VI - pelo descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Termo de Compromisso 
ou de qualquer cláusula do Convênio.
           Art. 25. Em quaisquer das hipóteses acima, será fornecida a Declaração Final de Estágio 
(Anexo X), na qual será informada as razões do desligamento, o local onde foi efetuado o estágio, 
bem como o total da carga horária cumprida.
           § 1º No caso previsto no inciso III, o estagiário deverá solicitar seu desligamento mediante o 
formulário Solicitação de Desligamento (Anexo XI).
           § 2º Na ocorrência do previsto nos incisos II e
           VI,  deverá  ser  firmado o  Termo de  Rescisão de  Compromisso  de  Estágio (Anexo XII), 
ficando neste caso vedada a renovação do estágio.
           §  3º  O  desligamento  do  estagiário  deverá  ser  comunicado,  imediatamente,  à  Seção  de 
Controle de Estágio/CRSA/SRH, bem como à respectiva instituição de ensino.
           § 4º O pagamento da bolsa remuneratória será suspenso a partir da data do desligamento do 
estagiário, qualquer que seja a causa.
           Das disposições finais
           Art.  26.  O  Programa  de  estágio  realizado  do  MPF  deverá  obedecer,  rigorosamente,  as 
diretrizes desta Portaria.
           Parágrafo  único.  Em nenhuma  hipótese,  o  estágiode  que  trata  este  artigo  implicará  em 
vínculo empregatício com o MPF.
           Art. 27. O número de estagiário da área de Direito fica limitado à proporção de 3 (três) 
estagiários para cada Subprocurador-Geral, 2 (dois) para cada Procurador Regional e 2 (dois) para 
cada Procurador da República, em efetivo exercício nas unidades do MPF.
           Art.  28.  A critério  da  unidade  conveniante,  poderá  ser  destinado,  aos  portadores  de 
necessidades especiais e/ou minorias, percentual do total de vagas para estágio.
            Art. 28. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência, em razão da necessária igualdade 
de condições, o direito de concorrer a todas as vagas oferecidas para estágio no âmbito do MPF, 
sendo reservado no mínimo o percentual de 5% (cinco por cento) em face da classificação obtida, 
para provimento de vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.
(  NR PORTARIA Nº 452, DE 09 DE AGOSTO DE 2004  )
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           Parágrafo único. Poderão ser destinados percentual mínimo às minorias, a critério da
Administração.(NR PORTARIA Nº 452, DE 09 DE AGOSTO DE 2004)
           Art.  29.  Observada  a  disponibilidade  orçamentária,  o  Secretário-Geral  do  MPF  poderá 
autorizar cota extra,  destinada à  concessão de bolsas remuneratórias  de estágio a estudantes  de 
ensino médio e superior.
           Art. 30. As informações referentes ao cadastro e ao pagamento de estagiário ficará a cargo da 
SRH, por meio da Seção de Controle de Estágio/CRSA.
           Art. 31. O MPF não assumirá quaisquer despesas relacionadas à viagem a serviço efetuada 
por estagiário, ou a sua participação em eventos tais como: curso no exterior, seminário, simpósio e 
afins.
           Art. 32. Será admitida a suspensão temporária do estágio, pelo prazo máximo de 6 (seis) 
meses  nos  casos  de  tratamento  de  saúde  prolongado,  curso  no  exterior  e  demais  situações 
consideradas justificáveis, sempre a critério do Supervisor responsável pelo estágio, não ficando a 
vaga livre para nova contratação.
           Parágrafo único. Fica vedado o pagamento da bolsa remuneratória nos casos previstos no 
caput deste artigo.
           Art. 33. O estagiário não terá direito a férias durante a vigência do respectivo contrato.
           Art. 34. A exceção do Termo de Convênio (Anexo I) e do Termo Aditivo a Convênio (Anexo 
III), toda documentação referente ao contrato do estagiário será firmada em 3 (três) vias, destinadas 
respectivamente à instituição de ensino, ao estagiário e ao setor responsável pela operacionalização 
deste Programa na unidade conveniante.
           Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral do MPF.
           Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 
PGR n.° 576, de 1º de setembro de 2003, e demais disposições em contrário.

CLAUDIO LEMOS FONTELES

Publicado no BSMPF, nº 11 de junho de 2004, p.1 a   13  
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ANEXO XII TERMO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO
ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIO
ANEXO XIVFICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO
ANEXO XV FICHA CADASTRAL DE ESTAGIÁRIO
ANEXO XVI TERMO DE DESISTÊNCIA ANTECIPADA

ANEXO I

TERMO DE CONVÊNIO

Convênio que entre si celebram o
ministério público federal e a (instituicão de
ensino), objetivando a concessão de estágio
de ensino (superior ou médio), obedecidos
os termos da portaria pgr nº ..., de ... de ... de
2004, que fixa critérios para o recrutamento,
seleção e acompanhamento de estudantes no
programa de estágio no âmbito do ministério
público federal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, de
um lado, por intermédio  da (Procuradoria Geral da República
- PGR ou Procuradoria Regional da República ou Procuradoria
da República no Estado de ), inscrita no CGC sob o nº (n.º do
CGC da unidade concedente) com sede na (endereço da
unidade concedente), neste ato  denominado  (unidade-sigla)
e representada pelo (Secretário-Geral do Ministério Público
Federal ou Procurador-Chefe) e de outro (Instituição de
Ensino), com sede na (endereço da Instituição de Ensino),
neste ato denominada (Instituição de Ensino-sigla), inscrita
no CGC sob o nº (n.º do CGC da Instituição de Ensino),
representada por seu (cargo e nome do representante legal
da Instituição de Ensino), resolvem celebrar o presente
convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Este convênio tem por objetivo estabelecer vínculo

entre o MPF e (Instituição de Ensino), visando proporcionar
aos alunos regularmente matriculados nos cursos de Ensino
(superior ou médio) a oportunidade de realização de estágio
curricular nesta Instituição Ministerial.

Parágrafo primeiro
O estágio destina-se à complementação

educacional e ao desenvolvimento da prática profissional
na área de formação escolar do estagiário, não criando
vínculo empregatício de qualquer natureza com o MPF e,
será realizado nos termos da Lei nº 6.494, de 07.12.77, do
Decreto nº 87.497, de 18.08.82, da Portaria PGR Nº ..., de ... de
... de 2004 , e das normas próprias da Instituição de Ensino.

Parágrafo segundo
Os servidores pertencentes ao quadro efetivo do

MPF também poderão ser incluídos no Programa de Estágio,

desde que sejam alunos regularmente matriculados em
Instituição de Ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio dar-se-á nas áreas de interesse do MPF

para aproveitamento do estagiário em atividades relacionadas
com sua formação escolar.

CLÁUSULA TERCEIRA
A seleção e a inclusão dos estagiários neste

Programa será feita pelo  MPF, obedecidos os critérios
estabelecidos na Portaria PGR Nº ..., de ... de ... de 2004.

CLÁUSULA QUARTA
A concessão do estágio formalizar-se-á mediante

Termo de Compromisso a ser firmado entre o MPF e o
ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória da Instituição
de Ensino.

CLÁUSULA QUINTA
A duração, a forma de orientação, supervisão e

avaliação do estágio serão estabelecidas pelo MPF.
CLÁUSULA SEXTA

A Instituição de Ensino fica obrigada a comunicar
ao MPF, por escrito, o desligamento do aluno, por qualquer
motivo, bem como a conclusão do curso.

CLÁUSULA SÉTIMA
Caberá ao MPF providenciar seguro contra

acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante
Apólice de Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas
cotas à medida em que forem sendo feitas as inclusões, exceto
para os estagiários que já forem servidores do MPF, por se
acharem devidamente protegidos contra os riscos do trabalho,
em legislação específica.

CLÁUSULA OITAVA
O presente convênio vigorará por _____ meses,

contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, por meio de termo aditivo, bem como rescindido,
de comum acordo entre as partes ou unilateralmente, por
qualquer delas, mediante simples comunicação escrita, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único

O encerramento antecipado deste convênio não
prejudicará os estágios já iniciados.

CLÁUSULA NONA
Os atos necessários à efetiva execução do

presente convênio serão praticados por intermédio dos
representantes dos conveniantes ou pessoas regularmente
indicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA
Fica eleito o foro da cidade de (nome da cidade/

UF), para dirimir qualquer questão proveniente deste
convênio, eventualmente não resolvida no âmbito
administrativo.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o
presente instrumento em duas vias, na presença das
testemunhas abaixo, que também assinam.

(Cidade/UF),     de           de 200___.
 ___________________     ________________
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

__________
Testemunha
__________
Testemunha

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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ANEXO II

(Unidade Concedente - MPF)

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO

Conveniantes:  Ministério Público Federal - MPF,
por intermédio da Procuradoria da República (do Estado de)
e a (nome da Instituição de Ensino). Objeto: Proporcionar
aos alunos matriculados nos cursos de graduação (ou Ensino
Médio) a realização de estágio no  MPF. Vigência: .... meses.
Data e assinatura: ___/___/200___.  (Nome de quem assinou
o Convênio).

ANEXO III

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo aditivo ao convênio que
entre si celebram o ministério público federal
e a (instituicão de ensino), objetivando a
concessão de estágio  de ensino (superior e
médio), obedecidos os termos da portaria pgr
nº ..., de ... de ... de 2004, que fixa critérios para
o recrutamento, seleção e acompanhamento
de estudantes no programa de estágio no
âmbito do ministério público federal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, de
um lado, por intermédio  da (Procuradoria Geral da República
- PGR ou Procuradoria  Regional da República ou Procuradoria
da República no Estado de ), inscrita no CGC sob o nº (n.º do
CGC da unidade concedente) com sede na (endereço da
unidade concedente), neste ato  denominado  (unidade-sigla)
e representada pelo (Secretário-Geral do Ministério Público
Federal ou Procurador-Chefe) e de outro, (Instituição de
Ensino), com sede na (endereço da Instituição de Ensino),
neste ato denominada (Instituição de Ensino-sigla), inscrita
no CGC sob o nº (n.º do CGC da Instituição de Ensino),
representada por seu (cargo e nome do representante legal
da Instituição de Ensino), resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo ao convênio, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogada a vigência do Convênio firmado

entre as partes, passando a vigorar até __/__/200___ .

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas previstas no
Convênio, não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente
instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas
abaixo, que também assinam.

(Cidade/UF),     de           de 200___.
 _________________     ________________

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

__________
Testemunha
__________
Testemunha

ANEXO IV

TERMO DE RENOVAÇÃO DE ESTÁGIO

 Pelo presente instrumento, firmado nos termos
da Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, do Decreto n.º
87.497, de 18 de agosto de 1982, e da Portaria PGR nº. .... de
.... de ...... de 2004, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
doravante denominado MPF,  neste ato representado por
(nome do Coordenador da CRSA ou do Coordenador de
Administração/PRR/PR) e o aluno (nome do aluno),
doravante denominado ESTAGIÁRIO, do curso de (nome
do curso), resolvem firmar o presente Termo de Renovação
de Estágio, com a interveniência obrigatória da (nome da
Instituição de Ensino), mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica renovado o TERMO  DE  COMPROMISSO
DE ESTÁGIO, datado de ___/___/___, passando a vigorar
até ___/___/200___.

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam mantidas as demais cláusulas previstas no

TERMO DE COMPROMISSO anterior.

(Cidade/UF), ___ de__________  de 200__.

__________________________________
ESTAGIÁRIO

 ___________________     ________________
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

   ____________________       _________________
                   Testemunha                          Testemunha

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA
SERVIDOR

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da
Lei nº 6.494, de 07  de dezembro de 1977, do Decreto nº 87.497,
de 18 de agosto de 1982, da Portaria PGR nº ...., de .... de .....
de 2004, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, doravante
denominado  MPF, neste ato representado por (nome do
Coordenador da CRSA ou do Coordenador de Administração/
PRR/PR) e o aluno (nome do aluno), doravante denominado
ESTAGIÁRIO, do curso de (nome do curso), resolvem firmar
o presente Termo de Compromisso de Estágio, com a
interveniência obrigatória da (nome da Instituição de Ensino)
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA

As partes submetem-se integralmente a Portaria
PGR nº ...., de .... de ..... de 2004, em especial:

a) do estagiário-servidor será exigida uma jornada
mínima de 8 (oito horas) semanais e em nenhuma hipótese
será concedida bolsa remuneratória mensal de estágio.

b) o estágio será automaticamente extinto nos
seguintes casos:

o término do compromisso;
o não comparecimento, sem motivo justificado,

por mais de cinco dias consecutivos ou não, no período de 1
(um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período de
estágio;

o conclusão ou interrupção do curso;
o a pedido do servidor;
o conveniência do MPF, inclusive se

comprovado rendimento insatisfatório após decorrida a terça
parte do período previsto para sua realização;

o descumprimento, por parte do ESTAGIÁRIO,
das condições do presente Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SEGUNDA

A instituição de Ensino fica obrigada a comunicar
ao MPF, por escrito, o desligamento do aluno, por qualquer
motivo, bem como a conclusão do curso.

CLÁUSULA TERCEIRA

O ESTAGIÁRIO-SERVIDOR não fará jus à bolsa
de estágio.

CLÁUSULA QUARTA

O MPF fica isento do contrato de seguro quando
se tratar de estagiário-servidor,que já se encontra
devidamente protegido pela legislação própria.

CLÁUSULA QUINTA

O estágio será realizado de ___/___/200___ a ___/
___/200___.

(Cidade/UF), ___ de__________  de 200___

__________________________________
ESTAGIÁRIO

 ___________________     ________________
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

   ____________________       _________________
                   Testemunha                          Testemunha

ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da
Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, do Decreto nº 87.497,
de 18 de agosto de 1982, das Portarias PGR nº ..., de ... de ....
de 2004 e nº 617, de 17 de setembro de 2003, o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, doravante denominado  MPF, neste
ato representado por (nome e do Coordenador da CRSA ou
de Administração/PR/PRR ou do Coordenador de Estágio),
e o aluno (nome do aluno), doravante denominado
ESTAGIÁRIO, do curso de (nome do curso), resolvem firmar
o presente Termo de Compromisso de Estágio, com a
interveniência obrigatória da (nome da Instituição de Ensino),
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA
As partes submetem-se integralmente as Portarias

PGR nº ..., de ... de .... de 2004 e nº 617, de 17 de setembro de
2003, em especial:

a) a participação do estagiário neste Programa,
sob nenhuma hipótese, ensejará vínculo empregatício com
MPF.

b) o valor da bolsa a ser percebido será de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais) para nível superior e R$
250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para nível médio,
considerando-se a freqüência mensal, deduzidas as faltas
não justificadas, conforme Portaria  PGR nº 617 de 17 de
setembro de 2003.

c) a carga horária do estágio será de 20 (vinte)
horas semanais, podendo, a critério do MPF, estender-se a
40 (quarenta) horas, em período de férias escolares.

d) o estágio será automaticamente extinto nos
seguintes casos:

o término do compromisso;
o não comparecimento, sem motivo justificado,

por mais de cinco dias consecutivos ou não, no período de 1
(um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período de
estágio;

o conclusão ou interrupção do curso;

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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o a pedido do estudante;
o conveniência do MPF, inclusive se

comprovado rendimento insatisfatório após decorrida a terça
parte do período previsto para sua realização;

o descumprimento, por parte do ESTAGIÁRIO,
das condições do presente Termo de Compromisso.

e) caberá ao MPF providenciar seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante
Apólice de Seguro, à qual serão incorporadas as respectivas
cotas à medida em que forem sendo feitas as inclusões.

CLÁUSULA SEGUNDA
A Instituição de Ensino fica obrigada a comunicar

ao MPF, por escrito, o desligamento do aluno, por qualquer
motivo, bem como a conclusão do curso.

CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio será realizado de ___/___/200_ a ___/

___/200___.

(Cidade/UF), ___ de __________  de 200____.

__________________________________
ESTAGIÁRIO

 ___________________     ________________
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

   ____________________       _________________
                   Testemunha                          Testemunha

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA INCLUSÃO

(NOME DO ALUNO), estudante do ___semestre
do (NOME DO CURSO) da (INSTITUIÇÃO DE ENSINO),
declaro ao Ministério Público Federal - MPF, que:

(      )   não sou servidor público.
(      )   sou servidor público em horário integral.
(  ) sou servidor público em regime de escala ou

de meio período no órgão
___________________________________(declaração
em anexo).

(      )   não me enquadro na restrição prevista no
regulamento, quanto ao grau de parentesco com o supervisor
(cônjuge, companheiro ou parentes até o segundo grau civil).

(       )   não sou estagiário de outra unidade do
MPF.

(CIDADE/UF), ____  de _______ de  200___.

______________________________
ESTAGIÁRIO

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE

Declaro, para fins de abertura de conta corrente
no  Banco (DENTRE OS BANCOS CREDENCIADOS PELA
UNIDADE CONCEDENTE E ESCOLHIDO PELO
ESTAGIÁRIO), que (NOME DO ESTAGIÁRIO), estudante
do curso de (NOME DE CURSO) do (NOME DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO –  SIGLA), faz  estágio curricular
na (NOME DA UNIDADE), de (___/___/___) a (___/___/
___), percebe bolsa mensal no valor de R$ (VALOR DA
BOLSA).

Brasília, ____ de ___ de 200____.

___________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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ANEXO IX

Ministério Público Federal
Secretaria de Recursos Humanos
Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento
Seção de Controle de Estágio

MÊS /  ANO DE
REFERÊNCIA

FOLHA DE FREQUÊNCIA

   PARA USO DO ESTAGIÁRIO
MATRÍCULA NOME

LOTAÇÃO CURSO TELEFONE

DIA ENTRADA SAÍDA TOTAL HORAS ASSINATURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL GERAL DE HORAS

_________________________________________________
SUPERVISOR DO ESTÁGIO

Assinatura e Carimbo

ANEXO IX
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ANEXO X

DECLARAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO

Declaro para os devidos fins que (NOME DO
ESTAGIÁRIO), estudante do curso de (NOME DO CURSO)
do (INSTITUIÇÃO DE ENSINO – SIGLA), realizou estágio
curricular na (UNIDADE CONCEDENTE), de (___/___/___)
a  (___/___/___),  preenchendo uma carga horária de
(NÚMERO DE HORAS ESTAGIADAS).

(Cidade/DF), ___ de ___  de 200___.

______________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ANEXO XI

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO

(NOME DO ALUNO), aluno(a) do (INSTITUIÇÃO
DE ENSINO) (semestre/ano) do (CURSO) da (INSTITUIÇÃO
DE ENSINO), solicita o desligamento do quadro de
estagiários do Ministério Público Federal - MPF e a
conseqüente rescisão do Termo de Compromisso firmado
com este órgão.

Nestes termos,
Pede deferimento.

(CIDADE), ___ de ________, de 200____

_________________________________
ESTAGIÁRIO

ANEXO XII

TERMO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO

          Pelo presente instrumento, firmado nos
termos da Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, do Decreto
nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, da Portaria PGR nº ..., de

... de .... de 2004, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
doravante denominado MPF, neste ato representado por
(nome do Coordenador da CRSA ou do Coordenador de
Administração/PRR/PR), e o aluno (nome do aluno),
doravante denominado ESTAGIÁRIO, do curso de (nome
do curso), resolvem firmar o presente Termo de Rescisão de
Estágio, com a interveniência obrigatória da (nome da
Instituição de Ensino), mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em cumprimento ao previsto na Portaria PGR nº

..., de ... de .... de 2004, no que tange ao disciplinamento das
circunstâncias de desligamento, fica rescindido, a partir de
___/___/200___, o referido TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO,  sendo o ESTAGIÁRIO desligado das funções
ali estipuladas.

CLÁUSULA SEGUNDA
E, por estarem de acordo, o MPF, o (nome da

Instituição de Ensino) e  o estagiário firmam o presente termo,
em 3 (três) vias de igual teor e para idênticos efeitos.

(Cidade/UF), ___ de__________  de 200___

__________________________________
ESTAGIÁRIO

 ___________________     ________________

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL    INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 ____________________       _________________
                   Testemunha                          Testemunha

ANXO XIII

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Declaro para os devidos fins que (NOME DO
ESTAGIÁRIO), estudante do curso de (NOME DO CURSO)
do (INSTITUIÇÃO DE ENSINO – SIGLA), faz  estágio
curricular na (UNIDADE CONCEDENTE), desde (___/___/
___), no horário de __h às ___h, de segunda a sexta-feira,
com carga horária de 20 horas semanais, com término
previsto para (___/___/___).

(Cidade/DF), ___ de___ de 200___.

______________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Ministério Público Federal

Secretaria de Recursos Humanos

Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento

Seção de Controle de Estágio

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO

DADOS DO CANDIDATO
NOME

DATA DE NASCIMENTO SEXO

  M          F

ESTADO CIVIL NATURALIDADE U F

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CIDADE U F CEP TELEFONE RESIDENCIAL

CELULAR E-MAIL

OUTRO ENDEREÇO

CIDADE U F CEP OUTRO TELEFONE

Nº CARTEIRA DE IDENTIDADE ÓRGÃO EXPEDIDOR U F DATA DE EXPEDIÇÃO

CPF/CIC

DADOS CURRICULARES
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CURSO SEMESTRE/SÉRIE TURNO

               MATUTINO                 VESPERTINO                NOTURNO

CURSOS COMPLEMENTARES

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS/ESTÁGIOS ANTERIORES

CIDADE/UF DATA ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO XIV
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ANEXO XV

Ministério Público Federal
Secretaria de Recursos Humanos
Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento
Seção de Controle de Estágio

MATRÍCULA (GPS)

FICHA CADASTRAL DE ESTAGIÁRIO
             PARA USO DO ESTAGIÁRIO

NOME COMPLETO

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

DATA DE NASCIMENTO SEXO

 M            F

ESTADO CIVIL NATURALIDADE UF

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE UF CEP TELEFONE RESIDENCIAL

TELEFONE COMERCIAL TELEFONE CELULAR E-MAIL

CIC/CPF Nº CARTEIRA DE IDENTIDADE ÓRGÃO EXPEDIDOR UF DATA DE EXPEDIÇÃO

CURSO SEMESTRE/ANO TURNO

               MATUTINO                          VESPERTINO                      NOTURNO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SIGLA

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE UF CEP TELEFONE

DATA ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO

PARA USO DO ÓRGÃO DE  PESSOAL

BANCO CREDENCIADO AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CÓDIGO

LOTAÇÃO CÓDIGO NÍVEL DE ESCOLARIDADE

            NM/ NÍVEL MÉDIO                  NS/ NÍVEL SUPERIOR

VIGÊNCIA DO CONTRATO         DATA INÍCIO         DATA TÉRMINO         1º TURNO INÍCIO         1º TURNO FIM         2º TURNO INÍCIO         2º TURNO FIM

RENOVAÇÃO DO CONTRATO         DATA INÍCIO         DATA TÉRMINO         DATA INÍCIO         DATA TÉRMINO         DATA INÍCIO         DATA TÉRMINO

0ATIVIDADE SUGERIDA PARA O ESTÁGIO

CADASTRADO NO SISTEMA  GPS     EM ___  __/ ___   __/ ___   __ POR _____________________________________  RUBRICA: __________________________________________________
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ANEXO XVI

TERMO DE DESISTÊNCIA ANTECIPADA

(NOME DO ALUNO), aprovado em ___º lugar, no
processo seletivo para estagiários do Curso de
___________, realizado em ___/___/200_ pela (UNIDADE
CONCEDENTE), devido a impossibilidade de assumir o
estágio, desisto da vaga a mim destinada.

(Cidade/UF),  ___ de _____________ de 200__.

_____________________________________
Estudante

ATOS DO-VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA

Portaria n° 65, de 04 de junho de 2004.

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, tendo em vista o que consta no Processo PR/
SP n° 1.34.001.002310/2003-76, resolve:

Aplicar penalidade de advertência, à servidora
ALESSANDRA GARCIA LEAL, ocupante do cargo de
Técnico Administrativo, TC 201.00, Classe C, padrão 15, por
infringência aos incisos I, II, III, IV, VII, X e XI do art. 116,
combinado com o artigo 129 todos da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Portaria n° 66, de 04 de junho de 2004.

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, tendo em vista o que consta no Processo MPF
n° 1.00.000.010918/2003-62, resolve:

Aplicar penalidade de suspensão de 90 (noventa)
dias à servidora IZELDA MARIA DE SOUZA MORAIS,
ocupante do cargo de Técnico de Apoio Especializado, TC
204.00, Classe C, padrão 15, na forma do artigo 130 combinado
com os arts. 128 e 117, XV todos da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Portaria n° 67, de 04 de junho de 2004.

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, tendo em vista o que consta no Processo MPF
n° 1.00.000.001064/2004-12, resolve:

Aplicar penalidade de advertência à servidora
ROSÂNGELA MARAGÃO PONCIONI, nos termos do artigo
129 combinado com o artigo 145, II todos da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, por inobservância de dever funcional
prevista no art. 116, inciso I, do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos da União, ficando a referida servidora
obrigada a ressarcir à Administração o valor de 02 (dois)
aparelhos celulares de propriedade das Empresas Reman
Serviços Técnicos Especializados Ltda. e Cidade Serviços
de Mão-de-Obra Especializada Ltda, ambos guardados sob
a responsabilidade da mencionada servidora, caso a
Administração venha a desembolsar o valor dos bens em
favor das empresas proprietárias dos mesmos.

Portaria nº 71, de 31 de maio de 2004.

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, resolve:

Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo
concedido à Comissão de Sindicância instituída pela
PORTARIA VPGR Nº 33 de 05 de março de 2004, para concluir
os trabalhos de apuração dos fatos relatados no Processo
MPF/Nº 1.00.000.000206/2004-16.

Portaria n° 72, de 14 de junho de 2004.

O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, tento em vista a
competência delegada pela portaria PGR n°153, de 10 de abril
de 1996 e os fatos narrados no Processo MPF/N°
1.00.000.002855/2004-51, resolve:

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à
Comissão de Sindicância intituída pela PORTARIA VPGR N°
61 de 12 de maio de 2004, para concluir os trabalhos de
apuração dos fatos relatados no Processo MPF/N°
1.00.000.002855/2004-51.

LICENÇA PRÊMIO

Em 31 de maio de 2004.

Processo nº 1.00.000.003075/00-03. Dra. MARIA
CRISTINA MANELLA CORDEIRO, Procuradora da
República. RETIFIQUE-SE, a pedido, no Despacho VPGR de
28 de abril de 2004, publicado no BS n° 08 da 2ª quinzena de
abril de 2004, a parte referente ao afastamento da interessada,
para considerar o período do gozo como sendo de 24 de
maio a 07 de junho de 2004.

BOLETIM DE SERVIÇO DO MPF

Basta um simples click e toda a matéria que você busca estará a sua disposição na tela do computador.

Acesse Intranet Nacional/Comunicações Administrativas
e veja como é fácil e rápido consultar.
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