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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA/GA B Nº 88, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Define critérios para lotação inicial de estagiários bem como
para sua movimentação interna.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 106, XX, do
Regimento Interno do Ministério Público Federal,  

Considerando a necessidade de estabelecer regramentos atinentes à definição
da lotação inicial de estagiários, bem como critérios relativos à sua movimentação interna;

RESOLVE:

Art. 1º Antes da admissão  dos candidatos aprovados no processo seletivo, a
unidade de gestão de pessoas da PR/CE abrirá oportunidade de rodízio entre os estagiários
interessados em mudar de lotação, com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre as áreas
de atuação do MPF.

§ 1.º Não poderá participar de rodízio o estagiário que:

a) Tenha ingressado no estágio do MPF há menos de 1 (um) ano;

b) Tenha participado de outro rodízio há menos 1 (um) ano;

c) Solicitar mudança de lotação para gabinete de procurador pertencente ao
mesmo núcleo de atuação.

§ 2.º O estagiário interessado em participar de rodízio deverá solicitar inscrição
por meio de requerimento à unidade de gestão de pessoas da PR/CE, desde que autorizado
pelo supervisor de estágio.

§ 3.º Não será contado como efetivo exercício o tempo de suspensão de termo
de compromisso de estágio.

§ 4.º Será adotado como critério de desempate, para fins de rodízio, o tempo de
atividade de estágio. Em caso de estagiários admitidos no mesmo dia, terá preferência o
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estagiário de melhor classificação na seleção de estágio.

§ 5.º A liberação do estagiário para o novo gabinete somente ocorrerá quando
da chegada de um novo estagiário para o seu lugar. 

Art. 2.º As  vagas  remanescentes  ao  rodízio  serão  ofertadas  aos  candidatos
aprovados na seleção de estágio, os quais serão convocados mediante edital de convocação
divulgado no site da PR/CE.

Parágrafo Único - O edital de convocação deverá conter:

a) Prazo para assumir o estágio, que não deverá ser superior a 5 (cinco) dias
úteis;

b) Documentação exigida para admissão no estágio;

Art 3º. Os candidatos aprovados serão convocados quando do surgimento das
vagas seguindo-se, rigorosamente, a ordem de classificação, oportunidade em que serão
orientados pelo Setor de Estágio quanto aos procedimentos administrativos do Programa de
Estágio da Procuradoria da República no Estado do Ceará.

Art. 4º. A lotação dos novos estagiários será feita de acordo com o surgimento
das vagas, tendo prioridade para receber o estagiário o gabinete onde a vaga tenha surgido
primeiro;

Parágrafo Único – Em caso  de  vagas  surgidas  no  mesmo dia,  deverá  ser
utilizado  o  critério  do  sorteio  para  a  definição  da  prioridade  de  alocação  de  estagiários,
devendo o sorteio ser realizado pelo Setor de Estágio, sendo convidado 1 (um) servidor de
cada gabinete para acompanhá-lo.

Art. 5º. A oferta de vagas para rodízio bem como para a admissão de novos
estagiários deverá ser realizada por área temática e por turno (matutino/vespertino) sem a
menção ao nome do procurador.

Art. 6º. O provimento de vagas de estágio deverá ser realizado estritamente de
acordo com as demandas de cada gabinete, desde que estas sejam pautadas na necessidade do
serviço.

Art. 7º. Havendo por parte do Procurador Supervisor recusa quanto à lotação
de estagiário, esta deverá ser justificada por escrito ao Procurador-Chefe, que analisará cada
caso.

§ 1º. – Caso o  supervisor de estágio não tenha interesse na permanência do
estagiário em seu gabinete, sua disponibilização deverá justificada por escrito ao Procurador-
Chefe,  sendo necessária,  em qualquer  caso,  a  realização de  avaliação de  desempenho do
estagiário pelo supervisor.

§ 2º. Caso a nota do estagiário na avaliação de desempenho seja inferior a 36
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pontos, o mesmo será automaticamente desligado do Programa de Estágio.

§ 3º. Caso não haja vaga ou haja recusa em receber o estagiário em outro
gabinete será  providenciado o seu desligamento do Programa de Estágio da PRCE.

Art. 8º. Os casos não previstos nesta Portaria serão dirimidos pelo Procurador-
Chefe.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES
Procurador-Chefe

PR/CE

Publicado no DMPF-e Administrativo de 11/02/2015, p. 15
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