
Ministério Público da União

PORTARIA SG/MPU Nº 101, DE 22 DE JUNHO DE 2011

Altera  os  anexos  I,  V  e  VI  da  Portaria 
PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010 
que regulamenta o Programa de Estágio no 
âmbito do Ministério Público da União e da 
Escola  Superior  do  Ministério  Público  da 
União.

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das 

que lhe são conferidas no art. 25 da Portaria PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, resolve:

Art. 1º Alterar os anexos I, V e VI da Portaria PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 

2010, em conformidade com as disposições da Portaria PGR/MPU nº 576, de 12 de novembro de 

2010, e da Portaria PGR/MPU nº 155, de 30 de março de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO PINTO CARDOSE NETO

Publicada no BSMPU, nº 6 de junho de 2011, p. 361.
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ANEXO I 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

TERMO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O {RAMO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO) E A (INSTITUICÃO DE 
ENSINO), OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE 
ENSINO (SUPERIOR OU MÉDIO), OBEDECIDAS AS 
DISPOSIÇÕES DA LEI N.0 11.788, de 25/9/2008 E OS 
TERMOS DA PORTARIA PGRIMPU N.• 378, DE 09/08/2010, 
QUE REGULAMENTA O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO 
ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 

O (RAMO DO MPU), de um lado, por intermédio da (NOME DA UNIDADE GESTORA), 
inscrita no CGC sob o n.• (n.0 do CGC da unidade gestora) com sede na (ENDEREÇO DA UNIDADE 
GESTORA), neste ato denominada UNIDADE CONCEDENTE e representada pelo (SECRETÁRIO
GERAL, DIRETOR-GERAL OU PROCURADOR-CHEFE DA UNIDADE CONCEDENTE) e de outro o 
(NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com sede na (ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), 
neste ato denominada {INSTITUIÇÃO DE ENSINO-SIGLA), inscrita no CGC sob o n.O (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 (RAMO DO MPU) e (INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO-SIGLA), credenciada pelo (ÓRGÃO COMPETENTE), visando proporcionar aos alunos 
regularmente matriculados, a oportunidade de serem incluídos no Programa de Estágio do Ministério 
Público da União, preparando-os para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do 
exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao 
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O estágio obedecerá as disposições da Lei n° 11 . 788, de 25/9/2008 e o regulamento aprovado 
pela Portaria PGR/MPU n.O 378/201 O. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A participação no programa de estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza 
com o Ministério Público da União. 

§ 1° O servidor integrante das carreiras do Ministério Público da União que declinar interesse 
em realizar estágio nas unidades do ramo em que for lotado deverá participar da seleção pública. 

§ 2" O estagiário servidor ou empregado público não faz jus à bolsa de estágio e ao auxílio-
transporte. 



CLÁUSULA QUARTA 

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da UNIDADE CONCEDENTE, respeitada a 
correlação entre as atividades de estágio e a formação escolar. 

CLÁUSULA QUINTA 

A concessão do estágio formalizar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio a ser 
firmado entre a_ UNIDADE CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória da (NOME 
DA INSTITUIÇAO DE ENSINO). 

CLÁUSULA SEXTA 

São obrigações da (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO) em relação aos estágios de seus 
educandos: 

I - indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar, elaborando plano de 
atividades do estagiário a ser apresentado ao supervisor do estágio; 

11 - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

111 - comunicar à unidade concedente, por escrito, qualquer ocorrência que implique o 
desligamento do estagiário; 

IV- exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, do 
relatório de atividades; 

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 
VI - elaborar instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 
VIl - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 

legal, se menor de 18 (dezoito) anos, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao 
horário e calendário escolar; e 

VIII - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Caberá à UNIDADE CONCEDENTE: 
I - providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante Apólice 

de Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida que forem sendo feitas as inclusões; 
11 - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; 
111 - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 
IV - indicar membro ou servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 
1 O (dez) estagiários simultaneamente; 

V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos perfodos e da avaliação de desempenho; 

VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
VIl - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mfnima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 
VIII - reduzir a jornada do estagiário a, pelo menos, a metade, sem prejufzo da bolsa 

remuneratória, nos perfodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação de documento idôneo 
emitido pela instituição de ensino, com o fim de garantir o bom desempenho do estudante; 

Parágrafo único. O seguro de que trata o inciso I não abrangerá os estagiários que forem 
servidores ou empregados públicos, por se acharem devidamente protegidos contra os riscos do trabalho, 
em legislação especifica. 

I 



CLÁUSULA OITAVA 

O presente convênio vigorará por 3 (três) anos, 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 
mfnima 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 convenentes 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), 

Representante da Unidade Concedente 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 

de de20 __ . 

Representante da Instituição de Ensino 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 



ANEXO V 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da Lei n.0 t 1.788, de 251912008 e das 
Portarias PGRIMPU n.0 378, de 0910812010, n.0 , de I I e n.0 , de I I 
(PORTARIAS QUE FIXAM VALOR DA BOLSA E DO AUX[LIO-TRANSPORTE}, õ(RAMO DO MPU}, 
neste ato representado por (NOME DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
UNIDADE CONCEDENTE}, e o aluno (NOME DO ALUNO}, inscrito sob o CPF n° (NÚMERO}, 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 -
SIGLA}, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

As partes submetem-se integralmente aos termos das portarias acima citadas, em especial 
ao cumprimento: 

I -das atividades do estágio constantes no plano de atividades anexo ao presente Termo 
de Compromisso de Estágio; 

11 - da carga horária de 20 (vinte} horas semanais; e 
111 - da duração do estágio de até 1 (um} ano, podendo ser prorrogado até o limite de 2 

(dois} anos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O estágio firmado com portador de deficiência não se submete ao limite temporal previsto no 
inciso 111 desta cláusula, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso ou colação de grau. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A participação do estagiário neste Programa, sob nenhuma hipótese, ensejará vinculo 
empregatício com o (RAMO DO MPU}. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Caberá ao (RAMO DO MPU}: 
I - providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, mediante Apólice 

Coletiva de Seguro, atualmente firmado com a Seguradora , por meio da apólice n° 

11 - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 

111 - indicar membro ou servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar 
até 1 O (dez} estagiários simultaneamente; 

IV- por ocasião do desligamento do estagiário, entregar Termo de Realização do Estágio 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliação de desempenho; 

V- manter á disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
VI -enviar á instituição de ensino, com periodicidade mlnima de 6 (seis} meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 



VIl - reduzir a jornada do estagiário a, pelo menos, a metade, sem preJUizo da bolsa 
remuneratória, nos períodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação de documento idôneo 
emitido pela instituição de ensino, com o fim de garantir o bom desempenho do estudante; e, 

VIII -zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

É dever do estagiário: 

I- cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuldas; 
11 -elaborar relatório semestral de atividades; 
111 - efetuar regularmente os registros de frequência; 
IV - comunicar imediatamente ao supervisor, quando for o caso, a desistência do estágio ou 

quaisquer outras alterações relacionadas à atividade escolar; 
V - fazer uso do crachá de identificação nas dependências do Ministério Público da União e 

devolvê-lo ao término do contrato de estágio; 
VI - encaminhar à área de gestão de pessoas da respectiva unidade, ao final de cada perlodo 

letivo, declaração de matrícula para o período seguinte, expedida pela instituição de ensino conveniada; 
VIl - ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida; 
VIII - providenciar a abertura de conta corrente de titularidade exclusiva do estagiário para o 

recebimento da bolsa remuneratória do estágio, junto a qualquer dos bancos conveniados, à sua escolha. 
IX - manter sigilo e discrição sobre os fatos de que vem a tomar conhecimento por ocasião do 

seu desempenho no estágio. 
X - comunicar à área de gestão de pessoas da respectiva unidade, imediatamente após a 

posse em cargo efetivo ou a nomeação para cargo em comissão ou, ainda, a assinatura do contrato de 
trabalho, se, durante a vigência do estágio, tornar-se servidor público ou empregado público, tomando 
todas as medidas necessárias para regularização do estágio, desde que compatível com a nova situação 
jurídica, sem prejuízo do disposto no inciso VIl. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, os deveres impostos aos 
servidores públicos federais, previstos no art. 116 da Lei n." 8.112, de 11/12/1990. 

CLÁUSULA QUARTA 

É vedado ao estagiário: 

I - identificar-se invocando sua qualidade de estagiário quando não estiver no pleno exerclcio 
das atividades decorrentes do estágio; 

11 - ausentar-se do local de estágio durante o expediente, sem prévia autorização do 
supervisor; 

111 - retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ressalvados aqueles relacionados ao 
estágio, com prévia anuência do supervisor; 

IV- utilizar a internet para atividades que não estejam diretamente ligadas ao estágio. 
V- o exerclcio de qualquer atividade concomitante em outro ramo do Ministério Público, em 

órgãos do Poder Judiciário, na Defensoria Pública da União e dos Estados, na Polícia Civil ou Federal e 
na advocacia pública ou privada ou nos seus órgãos de classe; 

VI - praticar, isolada ou conjuntamente, atos privativos de membro do Ministério Público, 
nas esferas judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, as proibições impostas 
aos servidores públicos federais, previstas no art. 117 da Lei n." 8.112/1990. 

CLÁUSULA QUINTA 

É assegurado ao estagiário, nos termos das Portarias PGR/MPU n° 378, de 09/08/201 O, n° _, 
de __j __ l __ e n° __ , de__) __ / __ : 

I - bolsa de estágio no valor de R$ _ (valor por extenso), considerando-se a frequência 
mensal, deduzidas as faltas não justificadas, e auxílio-transporte, no valor de R$ _ (valor por extenso), " 
por dia efetivamente estagiado; 

I 



11 - recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, a ser gozado, preferencialmente, no 
período de férias escolares, sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a I (um) 
ano. 

111- ausentar-se, sem prejuízo da bolsa de estágio, nos casos previstos no art. 10 da Portaria 
PGR/MPU n° 378/2010. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recesso de que trata o inciso 11 desta cláusula: 

a) será concedido de forma proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior a um ano; 
b} será concedido mediante requerimento do estagiário previamente aprovado pelo supervisor, 

o qual deverá ser encaminhado à respectiva área de gestão de pessoas com no mínimo 1 O (dez) dias de 
antecedência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O recesso não fruído, em razão da cessação do estágio, estará sujeito à indenização 
proporcional, desde que devidamente justificado pelo supervisor o motivo de não fruição durante a vigência 
do contrato de estágio, com a concordância do chefe da unidade gestora, condicionado o pagamento à 
apreciação e autorização da Secretaria de Gestão de Pessoas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos casos em que, por algum motivo, não for possível a supervisão do estagiário no setor de 
sua lotação, a área de gestão de pessoas responsável deverá ser informada com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias para aproveitamento temporário do estagiário em outro setor da unidade. 

CLÁUSULA SEXTA 

O desligamento do estágio ocorrerá: 

I - automaticamente, ao término do prazo acordado; 
li- a pedido do estagiário; 
111- pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por 8 (oito) dias consecutivos ou 15 

(quinze) dias intercalados, no período de I (um) mês; 
IV - pela conclusão do curso, caracterizado pela colação de grau para estudantes de nlvel 

superior e pelo término do ano letivo para estudantes de nível médio; 
V- a qualquer tempo, a critério da Administração; 
VI- pelo descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Termo de Compromisso, 

inclusive no caso de sua prorrogação; 
VIl - por baixo rendimento, caracterizado pela obtenção de nota inferior a 36 pontos nas 

avaliações de desempenho a que for submetido; 
VIII - por conduta incompatível com a exigida pelo Ministério Público da União, observadas, 

para esse fim, as disposições dos arts. 14 e 15 da Portaria PGR/MPU n° 378/2010; 
IX - por reprovação em mais da metade dos créditos disciplinares do último semestre ou 

período escolar concluído; 
X - na hipótese de mudança ou interrupção de curso ou, ainda, em decorrência de 

transferência para instituição de ensino não conveniada. 
XI - com a posse em cargo efetivo ou a nomeação em cargo em comissão ou, ainda, com a 

assinatura do contrato de trabalho, se, durante a vigência do estágio, tornar-se servidor público ou 
empregado público. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento da bolsa remuneratória será suspenso a partir da data do desligamento do 
estagiário, qualquer que seja a causa. 



PARÁGRAFO SEGUNDO 

Nos casos dos incisos li a XI desta Cláusula, será observada a necessidade de ressarcimento 
referente ao gozo de recesso antecipado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A manutenção do estágio de nfvel superior até a data da colação de grau, conforme previsto 
no inciso IV desta cláusula, dependerá da apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, 
da qual deverá constar a data estabelecida para a colação de grau, bem como o compromisso de 
acompanhamento do estágio pelo professor orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O estágio será realizado no perfodo de _1_/20_ a _1_/20 __ . 

(Cidade/UF), de de20 __ 

ESTAGIÁRIO/ REPRESENTANTE OU ASSISTENTE LEGAL 

Representante da Unidade Concedente 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 

Representante da Instituição de Ensino 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da Lei n.0 11.788, de 25/9/2008 e da Portaria 
PGR/MPU n.0 378, de 09/08/2010, o (RAMO DO MPU), neste ato representado por (NOME DO 
RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE CONCEDENTE) e o aluno (NOME 
DO ALUNO), inscrito sob o CPF n° (NÚMERO), 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 - SIGLA) mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

As partes submetem-se integralmente aos termos das portarias acima citadas, em especial ao 
cumprimento: 

I - das atividades do estágio constantes no plano de atividades anexo ao presente Termo de 
Compromisso de Estágio; 

11 - da jornada de estágio mlnima de 4 (quatro) horas semanais, não coincidente com a 
jornada de trabalho, sendo vedada, ainda, a concessão de bolsa de estágio, auxílio-transporte e inclusão na 
apólice coletiva de seguro; e 

111 -da duração do estágio de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) 
anos. 

Parágrafo único. A participação do estagiário neste Programa, sob nenhuma hipótese, 
ensejará vinculo empregaticio com o (RAMO DO MPU). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O estágio firmado com portador de deficiência não se submete ao limite temporal previsto no 
inciso 111 desta cláusula, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso ou colação de grau. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A participação do estagiário neste Programa, sob nenhuma hipótese, ensejará vinculo 
empregaticio com o (RAMO DO MPU). 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Caberá ao (RAMO DO MPU): 

I - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 

11 - indicar membro ou servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 
1 O (dez) estagiários simultaneamente; 

111 -por ocasião do desligamento do estagiário, entregar Termo de Realização do Estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

IV- manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
V - enviar à instituição de ensino, com periodicidade minima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 
VI - reduzir a jornada do estagiário a, pelo menos, a metade, sem prejuizo da bolsa 

remuneratória, nos periodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação de documento idôneo /' 
emitido pela instituição de ensino, com o fim de garantir o bom desempenho do estudante; e .// 

C -f 

I 

I 



VIl - zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

É dever do estagiário: 

I - cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuldas; 
li - elaborar relatório semestral de atividades; 
111 - efetuar regularmente os registros de frequência; 
IV - comunicar imediatamente ao supervisor, quando for o caso, a desistência do estágio ou 

quaisquer outras alterações relacionadas à atividade escolar; 
V - fazer uso do crachá de identificação nas dependências do Ministério Público da União e 

devolvê-lo ao término do contrato de estágio; 
VI - encaminhar à área de gestão de pessoas da respectiva unidade, ao final de cada perlodo 

letivo, declaração de matrícula para o período seguinte, expedida pela instituição de ensino conveniada; 
VIl - ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida; 
VIII - manter sigilo e discrição sobre os fatos de que vem a tomar conhecimento por ocasião do 

seu desempenho estágio. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, os deveres impostos aos 
servidores públicos federais, previstos no art. 116 da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990. 

CLÁUSULA QUARTA 

É vedado ao estagiário: 

I- identificar-se invocando sua qualidade de estagiário quando não estiver no pleno exerclcio das 
atividades decorrentes do estágio; 

11- ausentar-se do local de estágio durante o expediente, sem prévia autorização do supervisor; 
111 - retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ressalvados aqueles relacionados ao 

estágio, com prévia anuência do supervisor; 
IV- utilizar a internet para atividades que não estejam diretamente ligadas ao estágio; 
V - o exerclcio de qualquer atividade concomitante em outro ramo do Ministério Público, em 

órgãos do Poder Judiciário, na Defensoria Pública da União e dos Estados, na Polícia Civil ou Federal e na 
advocacia pública ou privada ou nos seus órgãos de classe; e 

VI - praticar, isolada ou conjuntamente, atos privativos de membro do Ministério Público, nas 
esferas judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, as proibições impostas aos 
servidores públicos federais, previstas no art. 117 da Lei n. 0 8.112/1990. 

CLÁUSULA QUINTA 

É assegurado ao estagiário, nos termos da Portaria PGR/MPU n° 378: 

I - recesso de 30 dias, a ser gozado, preferencialmente, no perlodo de férias escolares sempre 
que o período de duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano; e 

11- ausentar-se, nos casos previstos no art. 10 da Portaria supracitada. 

CLÁUSULA SEXTA 

O desligamento do estágio ocorrerá: 

I - automaticamente, ao término do prazo acordado; 
11 - a pedido do estagiário; 
111 - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por 8 (oito) dias consecutivos ou 15 

(quinze) dias intercalados, no período de 1 (um) mês; 
IV - pela conclusão do curso, caracterizado pela colação de grau para estudantes de nlvel 

superior e pelo término do ano letivo para estudantes de nível médio; 
V- a qualquer tempo, a critério da Administração; 
VI - pelo descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Termo de Compromisso. 

inclusive no caso de sua prorrogação; / 
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VIl - por baixo rendimento, caracterizado pela obtenção de nota inferior a 36 pontos nas 
avaliações de desempenho a que for submetido; 

VIII - por conduta incompatrvel com a exigida pelo Ministério Público da União, observadas, 
para esse fim, as disposições dos arts. 14 e 15 da Portaria PGR/MPU n° 378/201 O; 

IX - por reprovação em mais da metade dos créditos disciplinares do último semestre ou 
período escolar concluído; 

X - na hipótese de mudança ou interrupção de curso ou, ainda, em decorrência de 
transferência para instituição de ensino não conveniada. 

Parágrafo único. A manutenção do estágio de nível superior até a data da colação de grau, 
conforme previsto no inciso IV desta cláusula, dependerá da apresentação de declaração emitida pela 
instituição de ensino, da qual deverá constar a data estabelecida para a colação de grau, bem como o 
compromisso de acompanhamento do estágio pelo professor orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O estágio será realizado de _/_/20_ a _/_/20_. 

(Cidade/UF), 

Representante da Unidade Concedente 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 

de de20 __ . 

ESTAGIAR lO 

Representante da Instituição de Ensino 
(carimbo/assinatura) 

Testemunha 
(carimbo/assinatura) 

/ / 
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