
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 526, DE 05 DE JUNHO DE 2009.

Regulamenta   o   PROGRAMA  DE   ESTÁGIO   nas  unidades   da 
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO ESTADO DE SÃO PAULO  e 
dá outras providências

A  PROCURADORA  CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso II do artigo 50 da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, Considerando o disposto na Portaria PGR/ MPU 

nº 567, de 13 de novembro de 2008, e a oportunidade de  estabelecer  diretrizes  para  o  Programa 

de  Estágio  de acordo  com  as   necessidades   e   peculiaridades   da PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  resolve editar a seguinte Portaria:

Art. 1º – Regulamentar o Programa de Estágio nas unidades da PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  nos termos desta Portaria.

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 2º –  Compõem a estrutura administrativa do Programa de Estágio nas unidades 

da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO , com suas atribuições 

específicas:

I  –  O  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA COORDENADOR DE ESTÁGIO da 

unidade;

II – O SUPERVISOR DE ESTÁGIO;

III  –  O  COORDENADOR  DE  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

MUNICÍPIO;

IV   –   A   SEÇÃO   DE   ESTÁGIO,   SELEÇÃO   E  CONCURSO  DA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO .
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Art.  3°  –  Incumbe  ao  PROCURADOR  DA REPÚBLICA COORDENADOR DE 

ESTÁGIO realizar as atividades de coordenação e acompanhamento do Programa de Estágio em sua 

unidade e, em especial:

I  –  coordenar  a  realização  do  recrutamento  e seleção  para  a  contratação  de 

estagiários  da  respectiva unidade;

II  –  definir  os  critérios  de  seleção  de  estagiários,  assegurando  a  igualdade  de 

condições entre os candidatos;

III  –  formular  as  questões  de  prova,  quando  for  o  caso,  bem como realizar  sua 

correção;

IV – realizar contatos com instituições de ensino para a celebração e a manutenção de 

convênios, em âmbito local,  de  acordo  com  as  diretrizes  da  PROCURADORIA GERAL DA 

REPÚBLICA e nos termos desta Portaria;

V  –  coordenar  as  atividades  dos  demais componentes da estrutura administrativa 

do estágio de sua Unidade;

VI  –  expedir  Termo  de  Realização  de  Estágio, quando  do  desligamento  do 

estagiário,    cuja  elaboração poderá ser delegada ao setor responsável pelas atividades de recursos 

humanos da respectiva unidade.

Art. 4º - O PROCURADOR DA REPÚBLICA COORDENADOR  DE  ESTÁGIO 

será  designado  pelo Procurador Chefe para exercer as atividades mencionadas no artigo anterior 

pelo período de 1 (um) ano, permitida a recondução.

Parágrafo único – Nas unidades cuja lotação seja de 2 (dois) ou mais Procuradores, 

será designado, também pelo  mesmo  ato  referido  no  caput,  PROCURADOR  DA REPÚBLICA 

COORDENADOR    DE    ESTÁGIO SUBSTITUTO,  o  qual  responderá  pelas  atribuições 

previstas  no  artigo  anterior  quando  da  ausência  ou impedimento do titular.

Art. 5º – Cada estagiário será acompanhado por um Supervisor de Estágio, membro 

ou servidor lotado no local de realização do estágio.

§ 1º – Os estagiários lotados em gabinete serão supervisionados  pelo  Procurador 

assistido. 

§    2º    –    Caberá    ao    PROCURADOR COORDENADOR DE ESTÁGIO a 

indicação do servidor responsável  pela  supervisão  de  estagiários  lotados  em setores,  o  qual 

deverá  ter  formação  ou  experiência profissional na área de conhecimento do estagiário.

§  3º  –  É  vedada  a  supervisão  de  estágio  por cônjuge, companheiro ou parente 

até o terceiro grau civil do estagiário.



Art. 6º – São atribuições do SUPERVISOR DE ESTÁGIO:

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  Desempenho  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;

VI  –  encaminhar  ao  COORDENADOR  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO ou, no caso  da  unidade-sede  da  PROCURADORIA  DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO , diretamente à SEÇÃO DE ESTÁGIO, SELEÇÃO E CONCURSO:

a)   informação  sobre   eventual   desistência   do  estágio   ou   quaisquer   outras 

alterações  relacionadas  à atividade escolar;

b)  cópia do relatório de atividades semestral;

c)  formulário indicativo do período de recesso a ser usufruído pelo estagiário;

d) informações sobre quaisquer ocorrências que impactem na folha de pagamento.

Art.  7º  –  É  atribuição  do  COORDENADOR  DA  PROCURADORIA   DA 

REPÚBLICA  NO   MUNICÍPIO  encaminhar   à   SEÇÃO   DE   ESTÁGIO,   SELEÇÃO   E 

CONCURSO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO :

I  –  todos  os  documentos  entregues  pelos Supervisores de Estágio;

II  –  as  informações  sobre  as  ocorrências  que impactam  na  folha  de  pagamento 

dos  estagiários  até  o primeiro dia útil do mês subseqüente à ocorrência;

III  –  as  folhas  de  freqüência  dos  estagiários, devidamente  conferidas,  assinadas  

e  carimbadas  pelo Supervisor  ao  qual  o  estagiário  esteja  vinculado,  até  o segundo dia útil do  

mês subseqüente;

IV  –  a  manifestação  de  interesse  ou  não  na renovação dos convênios com as 

instituições de ensino e dos  Termos  de  Compromisso  dos  estagiários,  com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias de seus termos finais.

V  –  as  informações  referentes  à  abertura  de processos  seletivos  na  Unidade;



VI – quando do início do período de estágio, a informação dos dados pessoais do 

estagiário, especialmente o  nome  completo,  a  data  de  nascimento,  e  o  respectivo número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), para fins de contratação  do  seguro;

§1º  –  O  Coordenador  será  competente  para  emitir,  a  pedido  do  estagiário,  a 

Declaração de Realização de Estágio durante o período em que o interessado estiver estagiando na 

Unidade.

§2º   –   Os  Coordenadores   das   Procuradorias  da República  nos   Municípios 

poderão  delegar,  sob  sua responsabilidade, as atividades operacionais relacionadas ao  Programa 

de  Estágio  ao  setor  responsável  pelas atividades de recursos humanos da respectiva unidade.

DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Art. 8º – Somente poderão integrar o Programa de Estágio regulamentado por esta 

Portaria, os estudantes regularmente  matriculados  em  instituições  públicas  ou privadas de ensino 

médio e superior credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com a PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO . 

Art. 9º – O recrutamento dos estagiários dar-se-á por meio de processo seletivo, a ser 

divulgado, pelo prazo mínimo  de  3  (três)  dias,  na  sede  da  unidade    da PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  que o realizará, bem como nas páginas eletrônicas e 

demais  meios  oficiais  de  comunicação  da  respectiva unidade  e,  ainda,  nas  sedes  das 

instituições  de  ensino conveniadas.

Art.  10º  –  Poderão  participar  do  processo  de seleção  de  estagiários  somente  os 

estudantes  vinculados às  instituições  de  ensino  conveniadas  e  que  tenham concluído, pelo  

menos:

a) a metade do curso, nos sistemas semestrais ou anuais  pares; 

b) o primeiro ano, quando se tratar de curso com duração de três anos, ou o segundo 

ano, quando se tratar de  curso  com  duração  de  cinco  anos,  e  assim sucessivamente;

c) o segundo semestre, quando se tratar de curso com  duração  de  cinco  semestres, 

ou   o   terceiro   semestre,  quando  se  tratar  de  curso  com duração  de  sete  semestres,  e  assim 

sucessivamente.

Parágrafo único – A comprovação dos requisitos previstos neste artigo se fará por 

meio de declaração emitida pela instituição de ensino.

Art. 11 – O recrutamento será realizado por meio de prova objetiva, que avaliará 

conhecimentos  específicos  da atividade  do  estágio  a  que  se destina  e  conhecimentos  da língua 

portuguesa.



§ 1º – Para o preenchimento das vagas de nível superior da área de Direito  será 

facultada a realização de prova subjetiva.

§ 2º – Para o preenchimento das demais vagas de nível superior, e das vagas de nível 

médio, será facultada a realização  de  outras  avaliações  que  visem  aferir  outros conhecimentos 

técnicos necessários à atividade do estágio, bem como a opção pela seleção curricular, quando o 

número de vagas não exceder a 3 (três), sendo vedada a repetição desse tipo de processo seletivo no 

mesmo exercício.

Art. 12 – A realização do estágio, após a aprovação no  processo  seletivo,  poderá 

ser   precedida   de   entrevista,  de   caráter   não   eliminatório,   pelo   PROCURADOR   DA 

REPÚBLICA COORDENADOR  DE  ESTÁGIO  ou  por  outro  Procurador  ou  servidor  por  ele 

indicado, não sendo permitida a  submissão  do  estagiário  a  novas  provas,  testes  ou congêneres.

Art.  13  –  O  servidor  integrante  das  carreiras  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA 

UNIÃO  que  manifestar  interesse  em  realizar  estágio  nas  unidades  da  PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA  NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO    terá aproveitamento  prioritário  no  Programa  

de  Estágio, independentemente de participação em processo seletivo, desde que haja concordância 

da chefia imediata.

DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Art. 14 – Serão reservadas 10% (dez por cento) do  total  das  vagas    oferecidas  em 

cada   processo   seletivo  para     pessoas   portadoras   de   deficiência,   desde   que   haja  

compatibilidade entre a deficiência e as atividades de estágio, a ser comprovada mediante laudo 

médico original, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições.

Art.  15  –  Os  candidatos  referidos  no  artigo anterior,  se  aprovados  no  processo 

seletivo,  terão  sua condição previamente avaliada por junta médica oficial, que analisará  o  laudo 

médico  apresentado,  podendo  solicitar avaliação  pessoal,  análoga  à  realizada  nos  servidores 

portadores  de  deficiência  quando  de  seu  ingresso  nos quadros do MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

UNIÃO.

DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO

Art.  16  –  Os  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo   serão   convocados, 

observando-se  rigorosamente a  ordem  de  classificação,  para  inclusão  no  Programa  de Estágio,  

a qual ocorrerá mediante assinatura e apresentação dos  seguintes  documentos:

I – Ficha Cadastral, na qual deverá ser anexada uma fotografia 3x4;

II – Termo de Compromisso de Estágio, no qual deverão  constar  as  atividades  a 

serem  desenvolvidas  no estágio;



III – Declaração para Inclusão;

IV – Histórico escolar;

V  –  Declaração  de  freqüência  emitida  pela instituição de ensino;

VI  –   Certificado  de  antecedentes   criminais   da Justiça  Federal  e  da Justiça 

Estadual, quanto à jurisdição em que residam; e

VII – Cópia dos seguintes documentos pessoais:

a) Carteira de Identidade e CPF; e

b) Comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 

anos).

Parágrafo único – O Termo de Compromisso de Estágio deverá ser firmado em 3 

(três) vias assinadas pelo estagiário, se maior, ou seu representante ou assistente legal, se menor de 

18 anos, pela instituição de ensino e pelo SETOR DE ESTÁGIO, SELEÇÃO E CONCURSO , 

ficando cada um dos subscritores com uma via do referido termo.

DA VIGÊNCIA DO ESTÁGIO

Art. 17 – O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o 

limite de 2 (dois) anos.

§ 1º - A prorrogação ocorrerá mediante solicitação do supervisor, formulada com 30 

(trinta)  dias  de  antecedência  e   encaminhada,   à   SEÇÃO   DE  ESTÁGIO,   SELEÇÃO   E 

CONCURSO .

§  2º  -  O  estágio  firmado  com  portador  de deficiência não se submete ao limite  

temporal previsto no caput deste artigo, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso, observada 

a regra do parágrafo anterior.

Art.  18  –  O  desligamento  do  estágio,  com  a suspensão do pagamento da bolsa 

remuneratória 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 término do último ano letivo do curso;

IV  –  na  incidência  de  qualquer  das  hipóteses previstas no art. 23;

V – a pedido do estagiário;



VI – a  qualquer  tempo,  a  critério  da Administração,  especialmente  se  não forem 

observadas as disposições do art. 22 e;

VII  –  pelo  descumprimento,  por  parte  do estagiário, das condições do Termo de 

Compromisso.

§ 1º – No caso previsto no inciso V, o estagiário deverá solicitar seu desligamento 

mediante o preenchimento do formulário respectivo.

§ 2º – Será firmado Termo de Rescisão de Estágio, salvo se o mesmo ocorrer pelo 

término do prazo acordado.

§  3º   –   Fica  vedada  a   reinclusão  do  aluno  no Programa de Estágio,  em 

decorrência do mesmo curso, nos casos previstos nos incisos II, IV e VII.

DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO

Art. 19 – São direitos do estagiários:

I – a percepção de bolsa de estágio mensal;

II – a percepção de auxílio-transporte,  pago em pecúnia,  proporcionalmente  aos 

dias  efetivamente estagiados;

III  –  o  gozo  de  15  (quinze)  dias    de  recesso remunerado a cada 6 (seis) meses  

de estágio;

IV – a redução de pelo menos metade da jornada diária  nos  períodos  de  avaliação 

de  aprendizagem,  sem prejuízo da bolsa de estágio;

V – a expedição, quando do seu desligamento, do Termo de Realização de Estágio.

Art. 20 – A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

não  custeará  quaisquer despesas    de  estagiários,  especialmente  as  relacionadas  a inscrições ou 

transporte para cursos, seminários, simpósios e afins.

Art.  21  – O estágio  não cria  vínculo  empregatício,  de qualquer  natureza,  com o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Art. 22 – São deveres do estagiário:

I  –  cumprir  a  programação  do  estágio  e  realizar  as  atividades  que  lhe  forem 

atribuídas;

II – elaborar relatório semestral de atividades;

III  –  efetuar  regularmente  os  registros  de freqüência;



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  ao  setor  responsável  pelas atividades de recursos humanos da 

respectiva unidade, ao final de cada período letivo, declaração de matrícula para o período  seguinte, 

expedida  pela  instituição  de  ensino conveniada;

VII – ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida; e

VIII  –  providenciar  a  abertura  de  conta  corrente  para  o  recebimento  da  bolsa 

remuneratória do estágio, junto a qualquer dos bancos conveniados, à sua escolha.

IX  –   entregar   todos   os   documentos   pertinentes  ao   estágio,   devidamente 

assinados  pela  instituição  de ensino, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

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.

Art. 23  – É vedado ao estagiário:

I  –  identificar-se  invocando  sua  qualidade  de estagiário quando não estiver no 

pleno exercício das suas atividades;

II  –  ausentar-se  do  serviço  durante  o  expediente,  sem  prévia   autorização   do 

Supervisor  ao  qual  ele  esteja vinculado;

III – retirar, sem prévia anuência do Supervisor, quaisquer  documentos  ou  objetos 

da  repartição, ressalvados  aqueles  relacionados  ao  estágio,  com  prévia anuência do supervisor;

IV – utilizar o serviço de internet para atividades que não estejam diretamente ligadas 

ao estágio.

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.

DO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO

Art. 24 – A jornada de atividade em estágio será de    20    (vinte)    horas    semanais, 

distribuídas, preferencialmente, em 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira e com início 

entre 12 e 14 horas, sem prejuízo das  atividades  discentes.
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§ 1º – O SUPERVISOR DE ESTÁGIO, caso julgue mais adequado, poderá definir o 

cumprimento  da  jornada  em   horário   diverso   do   previsto   no   caput,   cientificando   o 

PROCURADOR COORDENADOR DE ESTÁGIO da unidade dessa  decisão.

§  2º  –  Durante  o  período  de  férias  escolares, a jornada diária de estágio poderá 

estender-se  até  o  máximo  de  6  (seis)  horas,  havendo  comum acordo  entre  o  estágiário  e  seu 

respectivo  Supervisor,  cabendo  ao  Procurador  Chefe  submeter  a  respectiva  à  anuência  da 

SECRETARIA GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  observada  a disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

§ 3º – A solicitação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser remetida com 

antecedência mínima de 15 (quinze)  dias  úteis  da  data  prevista  para  a  extensão  da jornada de 

estágio.

§ 4º – O estagiário servidor público deverá cumprir jornada mínima de estágio de 4 

(quatro) horas semanais, a serem distribuídas a critério do supervisor, sem prejuízo do cumprimento 

da jornada normal de trabalho, não fazendo jus à bolsa de estágio e ao auxílio-transporte, referidos 

no art. 19, inciso II.

§ 5º – Os estagiários terão direito à redução de pelo  menos  metade  da  jornada 

diária  nos  períodos  de avaliação de aprendizagem, sem prejuízo da bolsa de estágio, mediante 

apresentação  de  declaração  da  instituição  de ensino.

§  6º  –  No  caso  de  avaliações de  aprendizagem avulsas, a redução de que trata o 

parágrafo anterior deverá ser concedida no dia anterior, para as avaliações realizadas no  período 

matutino  subsequente,  e  no  mesmo  dia  da avaliação, para as realizadas no período noturno.

§ 7º – A redução de que trata o § 5º deste artigo não se aplica às sextas-feiras quanto 

às avaliações a serem realizadas  nas  segundas-feiras  subsequentes.

§  8º  –  O  estagiário  que,  sendo  beneficiário  da redução  prevista  no  §  5º  deste  

artigo,  venha  a  deixar  de cumprir integralmente sua jornada, faltando ao estágio, não poderá 

compensá-la  posteriormente,  sofrendo  o  desconto correspondente,  salvo  nas  situações  previstas 

no  art.  26, caput.

Art.  25  –  O registro  de  freqüência  e  acesso  dos  estagiários   nas   Unidades   da 

PROCURADORIA  DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO será realizado por meio de 

sistema de ponto eletrônico, ou por formulário próprio nas unidades em que o sistema de ponto 

eletrônico ainda não estiver instalado ou encontrar-se inoperante.

Parágrafo  único  –  É  vedado  ao  estagiário ausentar-se  das  dependências  da 

unidade,  sem  prévia autorização do Supervisor ao qual esteja vinculado, devendo a respectiva 

ocorrência ser comunicada ao setor competente para registro, com a maior brevidade possível.



DAS AUSÊNCIAS

Art. 26 – As faltas, atrasos e saídas antecipadas justificadas,  decorrentes  de  caso 

fortuito   e   força   maior,  devidamente   demonstradas,   poderão   ser   compensadas,  mediante 

concordância  do  Supervisor  ao  qual  o  estagiário  esteja  vinculado  e  autorização  do  Procurador 

Coordenador de  Estágio,  sendo  necessária  a  imediata  comunicação  ao SETOR DE ESTÁGIO, 

SELEÇÃO E CONCURSO .

§   1°   –   As   compensações   deverão   ocorrer   de  segunda  a  sexta-feira,  

preferencialmente no período das 8 (oito)  às  20  (vinte)  horas,  conforme  determinado  pelo 

Supervisor ao qual o estagiário esteja vinculado.

§ 2º – As faltas, atrasos e saídas antecipadas que não  forem  objeto  de  compensação 

serão  descontados  da bolsa  de  estágio,  cabendo  ao  SETOR  DE  ESTÁGIO, SELEÇÃO  E 

CONCURSO    adotar  as  providências necessárias à realização desse desconto.

§  3º  –  No  caso  de  falta  ao  estágio,  o  valor  do auxílio-transporte  referente  ao 

respectivo  dia  deverá  ser devolvido,  mediante  desconto  na  bolsa-estágio  do  mês subsequente.

Art.  27  –  Será  admitida  a  possibilidade  da suspensão temporária do estágio, a 

pedido do estagiário ou de seu representante ou assistente legal, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) 

dias e máximo de 6 (seis) meses, em caso de tratamento de saúde prolongado, curso no exterior e 

demais situações consideradas justificáveis, desde que previamente autorizados  pelo  Supervisor  e 

pelo  PROCURADOR  DA REPÚBLICA COORDENADOR DE ESTÁGIO da unidade, período 

em que não haverá o pagamento da bolsa de estágio.

Parágrafo  único  –  No  caso  previsto  no  caput,  a  vaga  do  estagiário  afastado 

permanecerá  a  ele  vinculada,  sem   possibilidade   de   reposição,   exceto   na   hipótese   de 

desligamento   definitivo,   mediante   decisão   conjunta   do  respectivo  Supervisor  e  do 

PROCURADOR DA REPÚBLICA COORDENADOR DE ESTÁGIO da unidade.

DO RECESSO

Art.  28  –  Os  estagiários  terão  direito  a  até  15 (quinze)  dias  de  recesso 

remunerado  a  serem  usufruídos preferencialmente durante as férias escolares.

§  1º  –  O  período  aquisitivo  referente  às  férias escolares de inverno será de 1º de 

janeiro a 30 de junho e o das férias de verão de 1º de julho a 31 de dezembro, sendo proporcional  

ao  período  de  estágio  vigente  ao  final  dos períodos informados, conforme a seguinte proporção:

I – Estagiário com 1 (um) mês de estágio vigente ou fração supervisor a 15 (quinze) 

dias terá direito a 3 (três) dias;



II  –  Estagiário  com  2  (dois)  meses  de  estágio vigente terá direito a 5 (cinco) 

dias;

III  –  Estagiário  com  3  (três)  meses  de  estágio vigente terá direito a 8 (oito) dias;

IV – Estagiário com 4 (quatro) meses de estágio vigente terá direito a 10 (dez) dias;

V – Estagiário com 5 (cinco) meses de estágio vigente terá direito a 13 (treze) dias;

VI  –  Estagiário  com  6  (seis)  meses  de  estágio vigente terá direito a 15 (quinze) 

dias.

§ 2º – O estagiário poderá utilizar o período de recesso  remanescente  antes  do 

término   do   contrato,  conforme  a  proporcionalidade  prevista  no  parágrafo  anterior,  em  data 

previamente acordada com o Supervisor.

§ 3º – Caso a Administração estabeleça, no final de  ano,  período  de  recesso  aos 

servidores  ou  medida assemelhada, o período de recesso dos estagiários deverá coincidir com o 

determinado por esse ato.

§  4º  –  Não  será  permitido  aos  estagiários  lotados  no  mesmo  gabinete  ou  setor 

usufruírem do recesso no mesmo período,  salvo  se  houver  expressa  concordância  do respectivo 

Supervisor de Estágio.

Parágrafo único – Caberá ao SUPERVISOR DE ESTÁGIO a decisão sobre o período 

a ser usufruído pelos estagiários,  podendo  o  mesmo  utilizar  como  critério  de preferência a 

antiguidade dos estagiários na Unidade.

Art. 29 – A SEÇÃO DE ESTÁGIO, SELEÇÃO E CONCURSO  encaminhará  aos 

SUPERVISORES  DE ESTÁGIO, com antecedência de 30 (trinta)  dias  da data  final  de  cada 

período  aquisitivo,  o  formulário  próprio  para indicação do período de recesso do estagiário, o 

qual deverá ser  preenchido  e  devolvido  à  Seção  até  a  data  final  do período aquisitivo 

correspondente.

Art.  30  –  Nos  casos  de  estagiário  servidor  do MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

UNIÃO, o recesso previsto no art.  28 deverá coincidir  com as férias regulamentares e não será 

remunerado com a bolsa de estágio.

DAS REMOÇÕES DE ÁREAS DO ESTAGIÁRIO DE DIREITO

Art. 31 – Nas unidades em que houver divisão de matérias  por  Procurador  da 

República,  será  possível  a transferência do estagiário de direito de uma área de atuação para outra.

§  1º  –  A  mudança  será  solicitada  mediante requerimento ao Procurador da 

República Coordenador de Estágio,  após  decorridos  no  mínimo  4  (quatro)  meses  na área  de 



atuação  em  que  estiver  desempenhado  suas atividades, desde que preenchidos os seguintes 

requisitos:

I – existência de vaga na área interessada;

II  –  concordância  do  Supervisor  ao  qual  o estagiário esteja vinculado;

III  –  período  mínimo  de  6  (seis)  meses  para  o término do estágio.

§ 2º – Havendo número de interessados superior ao número de vagas disponíveis, 

será observado o critério de precedência na solicitação.

§  3º  –  O  PROCURADOR  COORDENADOR  DE  ESTÁGIO  e  os  respectivos 

SUPERVISORES DE ESTÁGIO poderão, de comum acordo, reduzir os prazos deste artigo.

Art. 32 – Nas hipóteses de afastamentos, por até 4 (quatro) meses, do Procurador 

Supervisor de Estágio, os estagiários  a  ele  vinculados  ficarão  à  disposição  do Procurador 

designado  para  atuar  em  seus  feitos,  ressalvada  a   possibilidade   de   requisição   pelo 

PROCURADOR  DA REPÚBLICA COORDENADOR DE ESTÁGIO.

§   1º   –   Havendo   pluralidade   de   Procuradores  destinatários  dos  feitos  do 

Procurador Supervisor afastado, os estagiários por este supervisionado deverão atendê-los de modo 

eqüanime.

§  2º  –  Na  hipótese  de  afastamento  por  prazo superior  ao  previsto  no  caput,  os  

estagiários   poderão   ser  transferidos   para   outros   gabinetes,   por   determinação   do 

PROCURADOR DA REPÚBLICA COORDENADOR DE ESTÁGIO.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  33  –  Os  formulários  referidos  nos  artigos anteriores,  assim  como  outros  

que  a  Seção  de  Estágio, Seleção  e  Concurso  julgar  necessários  para  o  adequado atendimento  

das  disposições  desta  Portaria,  serão disponibilizados  na  intranet  da  PROCURADORIA  DA 

REPÚBLICA  NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  ,  observados  os  padrões  definidos  pela 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.

Art.  34  –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Procurador  Chefe  da 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO .

Art.  35  –  Integram  a  presente  Portaria, independentemente  de  transcrição,  no 

que  esta  não  seja mais específica, as normativas da Portaria PGR/MPU nº 567/ 2008, de 13 de 

novembro de 2008.

Art.  36  –  Revogam-se  todas  as  disposições  em contrário,  em especial  a  Portaria 

PR/SP  nº  221/2003,  de  12  de  maio  de  2003,  publicada  no  BOLETIM  DE  SERVIÇO  do 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20839/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20567-2008.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20839/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20567-2008.pdf?sequence=7&isAllowed=y


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – Ano XXIII, nº 09, da 1ª quinzena de maio de 2003, página 

61 a 71.

Art.  37  –  Dê-se  ciência  aos  Senhores Procuradores  da  República  do  Estado  de 

São  Paulo,  aos Senhores Estagiários e aos demais setores competentes

ADRIANA ZAWADA MELO

Publicada no BSMPF , Brasília, DF, p. 120, 1. quinzena jun. 2009.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7204/BSMPF_110609.pdf?sequence=2&isAllowed=y

