
Da Seção de Estágio
- SEST -

Art. 10. Compete à SEST:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais dos estagiários, resguardando o

devido sigilo das informações sob sua responsabilidade;

II - Instruir os processos administrativos relativos aos programas de aprendizagem;

III - Organizar e efetuar as atividades relativas ao processo seletivo de estágio;

IV - Coordenar e realizar os procedimentos necessários quanto às solicitações de

preenchimento de vagas de estágio, bem como as solicitações de movimentação interna

de estagiários;

V - Convocar, receber  e orientar  os  novos  estagiários  classificados nos processos

seletivos;

VI - Gerar, encaminhar, receber e lançar mensalmente as ocorrências relativas aos

boletins de frequência dos estagiários;

VII - Calcular os períodos adquiridos de recesso remunerado, comunicar os interessados,

cadastrar e acompanhar os pedidos de fruição do recesso;

VIII - Orientar os supervisores e os estagiários quanto aos prazos de entrega dos

documentos relativos ao programa de estágio, zelando pelo cumprimento desses;

IX - Promover eventos de integração dos estagiários, com vistas a propiciar um melhor

ambiente para o desenvolvimento pessoal e aprendizado;

X - Acompanhar as publicações dos normativos relativos aos Programas de

Aprendizagem do  Ministério Público Federal  e providenciar  a comunicação aos

interessados;

XI - Contratar, acompanhar e coordenar e acompanhar o Programa Adolescente

Aprendiz no âmbito da PR/DF;

XII - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XIII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia.
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