
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado da Paraíba

PORTARIA Nº 16, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ES-
TADO DA PARAÍBA, no uso da competência  que lhe foi  delegada pela  Portaria  PGR nº  591,  de 
20.11.2008, e considerando o disposto na Portaria PGR/MPU nº 567, de 13.11.2008, e posteriores altera-
ções, que regulamenta o Programa de Estágio do Ministério Público da União, RESOLVE:

Art. 1º. Delegar competência ao Coordenador de Estágio da Procuradoria da República na 
Paraíba e, em seus afastamentos, ao Substituto, para:

I – Autorizar celebração de convênio entre a Procuradoria da República na Paraíba e insti-
tuições públicas ou privadas de ensino médio e superior, visando proporcionar aos alunos regularmente 
matriculados, a oportunidade de serem incluídos no Programa de Estágio do Ministério Público da Uni-
ão;

II – Fixar critérios de lotação dos estagiários no âmbito da Unidade;
III – Elaborar e assinar editais e praticar quaisquer atos necessários à seleção dos estagiá-

rios da Unidade;
IV – Responder pelas atribuições do Supervisor de Estágio, em seus afastamentos.

Artº. 2º. Determinar que as atribuições de Supervisor de Estágio sejam exercidas pela che-
fia imediata do estagiário, quais sejam:

I - promover a integração do estagiário no ambiente em que se desenvolverá o estágio;
II - orientar os estagiários sobre as atividades a serem desenvolvidas durante o período de 

estágio, bem como sobre seus deveres e responsabilidades;
III - avaliar o desempenho do estagiário mediante utilização da Ficha de Avaliação de De-

sempenho do Estagiário, quando da prorrogação ou desligamento do estágio;
IV - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;
V - providenciar o envio à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 

meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário, remetendo cópia à área de recursos 
humanos da respectiva unidade gestora; e

VI - informar à área de recursos humanos da respectiva unidade:
a) a prorrogação do estágio, com 30 (trinta) dias de antecedência;
b) a desistência do estágio ou quaisquer outras alterações relacionadas à atividade escolar, 

quando for o caso;
c) as ocorrências que impactam a folha de pagamento, até o segundo dia útil do mês sub-

seqüente, mediante utilização da Folha de Freqüência, quando não for utilizado o controle eletrônico de 
freqüência;

d) a compensação de horas decorrentes de caso fortuito e força maior; e
c) o período de recesso do estagiário ou de férias, no caso de estagiário servidor, para pro-

vidências no sistema operacional de gerenciamento do Programa.



Art. 3º. As Procuradorias da República nos Municípios deverão adequar as atividades dos 
estagiários às disposições acima, indicando o respectivo Coordenador de Estágio da unidade.

Art. 4º. O Procurador-Chefe, sempre que julgar conveniente, deliberará sobre qualquer 
dos assuntos referidos nesta Portaria, sem prejuízo desta delegação de competência, que prevalecerá até 
ser revogada por ato expresso.
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