
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 257, DE 9 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre o controle de frequência dos estagiários do Ministério Público 
Federal no Estado do Espírito Santo. 

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DO  ESPÍRITO 

SANTO, no exercício de suas atribuições legais, 

Considerando as disposições da  PORTARIA PGR/MPU Nº 378, de 9 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 e dá outras providências",

Considerando a necessidade de normatizar o controle de frequência dos estagiários, 

RESOLVE: 

Art.  1º  A jornada  de  atividade  em  estágio  será  de  20  (vinte)  horas  semanais, 

distribuídas em 4 (quatro) horas diárias, preferencialmente no horário compreendido entre 12 e 19 

horas, nos termos do art. 8º da Portaria MPF/ES Nº 106/2008. 

Parágrafo  único  -  A chefia  imediata  poderá  autorizar,  em caráter  excepcional  e 

conforme a necessidade do serviço, a permanência fora do horário estabelecido no caput, desde que 

o estagiário seja acompanhado por um servidor do respectivo setor, pelo supervisor do estágio ou 

pelo Procurador da República. 

Art. 2º A frequência do estagiário será registrada por meio eletrônico, tendo em vista 

recente implantação do sistema nesta Unidade. 

§ 1º É obrigatório o uso, pelo estagiário, do crachá de identificação nas dependências 

do Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, com o compromisso de devolvê-lo ao 

término do contrato de estágio. 

§  2º  Quando  o  estagiário  for  exercer  alguma  atividade  institucional  "externa  ", 

devidamente autorizada pela chefia imediata, deverá proceder os necessários registros no sistema. 
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§ 3º Quando ocorrerem falhas no sistema que impeçam o regular registro eletrônico 

ou em caso de esquecimento do crachá de identificação, deverá ser utilizada a Folha de Frequência, 

a qual será encaminhada ao Núcleo de Recursos Humanos e submetida à apreciação do supervisor 

do estágio. 

§  4º  Nos  períodos  de  avaliação  de  aprendizagem,  comprovados  mediante 

apresentação de documento idôneo emitido pela instituição de ensino, com o fim de possibilitar 

melhor desempenho nas atividades discentes, o estagiário fará jus à redução de metade da jornada 

diária, sem prejuízo da bolsa de estágio. 

§  5º  Ressalvada  a  situação  prevista  no  parágrafo  anterior  deste  artigo,  será 

descontada da bolsa de estágio a parcela referente às faltas,  entradas tardias, ausências e saídas 

antecipadas do estagiário. 

Art. 3º Nos termos do artigo 10 da Portaria PGR nº 378/2010, o estagiário poderá se 

ausentar, sem prejuízo da bolsa de estágio: 

I - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, 

pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 

II - pelo dobro dos dias de convocação, em virtude de requisição da Justiça Eleitora 

durante os períodos de eleição; 

III - por 1 (um) dia, por motivo de apresentação para alistamento militar e seleção 

para o serviço militar; 

IV - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 

V - por 1 (um) dia, por motivo de júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VI - sem limite de dias, por motivo de doença que o impossibilite de comparecer ao 

local do estágio ou, se acometido de doença contagiosa, durante o período de contágio. 

Parágrafo  único  -  A comprovação das  situações  elencadas  neste  artigo  será  feita 

diretamente ao supervisor do estágio, mediante entrega, conforme o caso, de atestado de óbito e 

atestado médico, declaração da Justiça Eleitoral,  atestado de doação de sangue, comprovante de 

comparecimento no serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar do início da ausência.

Art. 4º A função de gerenciar a frequência dos estagiários no sistema, providenciando 

os  necessários  ajustes,  será  desempenhada  pelo  servidor  ocupante  do  cargo  de  Técnico 

Administrativo  na  respectiva  unidade  de  lotação  dos  estagiários,  salvo  deliberação  diversa  da 

Chefia do Setor. 
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Art.  5º  O Núcleo  de  Recursos  Humanos  deverá  providenciar  o  fornecimento  de 

informações complementares para dirimir as dúvidas suscitadas sobre o assunto e dar o suporte 

necessário ao cumprimento das disposições desta Portaria. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NADJA MACHADO BOTELHO

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 175, 2. quinzena julho 2012.
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