
PORTARIA PGR N.º 340, DE 15 DE JUNHO DE 2004. 

  

    
 
 
 
      O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe sã
art. 284, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista
Lei n.º 6.494, de 7 de dezembro de 1977, alterada pela Lei n.º 8.859, de 23 de março de 1994, re
pelo Decreto n.º 87.497, de 18 de agosto de 1982, alterado pelo Decreto n.º 89.467, de 21 de m
resolve: 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO F

Do objetivo 

      Art. 1º. Regulamentar o Programa de Estágio no âmbito do Ministério Público F
com o objetivo de proporcionar ao estudante regularmente matriculado em instituiçõ
ou privadas, de ensino superior ou de ensino médio, reconhecidas pelo Ministério da
mediante convênio com este MPF, o exercício de atividades correlatas à sua pretensa
profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição d

      Art. 2º. Respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva linha d
profissional, deverá ser propiciado ao estudante estagiário: 

               I   - o desenvolvimento de habilidades técnicas; 

 
              II - o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico; 

 
              III - a aplicação de conhecimentos teóricos; e 

 
              IV - a concessão de bolsa remuneratória de estágio. 

Da competência 

    Art. 3º.Compete à Secretaria-Geral a coordenação geral do Programa de Estágio d
esta Portaria, no âmbito do MPF. 

       Art. 4º Compete à Secretaria de Recursos Humanos - SRH, por meio da Seção d
Estágio da Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento - CRSA, o c
acompanhamento e a operacionalização deste Programa no âmbito da Procuradoria
República - PGR e às respectivas Coordenadorias de Administração, quando se trata
Procuradorias Regionais - PRR's e Estaduais - PR's, respeitados os critérios estabele
Portaria. 

Regulamenta os critérios de 
seleção e acompanhamento de
Programa de Estágio, no
Ministério Público Federal - M
providências. 
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   Parágrafo único. A operacionalização deste Programa nas Procuradorias da Repúb
Municípios - PRM's é de competência das PR's. 

Do convênio  

    Art. 5º O Programa de Estágio deverá ser desenvolvido mediante convênios firmad
com instituições de ensino superior e de ensino médio, públicas ou privadas, reconhe
Ministério da Educação. 

    § 1º Os Convênios terão vigência fixada no respectivo Termo de Convênio a ser as
(duas) vias, obedecido o modelo padrão (Anexo I), estabelecido por esta Portaria. 

    § 2º A assinatura do Termo de Convênio, bem como a eventual necessidade de alte
mesmo é de competência do Secretário-Geral do MPF, no âmbito da PGR e dos Proc
Chefes, nas respectivas Procuradorias. 

    § 3º A unidade conveniante deverá elaborar e encaminhar o Extrato do Termo de 
(Anexo II) para publicação no Diário Oficial da União. 

    § 4º A instituição de ensino conveniada fica obrigada a comunicar ao MPF, por esc
desligamento do aluno/estagiário, qualquer que seja o motivo, bem como quando da 
curso. 

    § 5º Transcorrido o prazo de vigência e no interesse das partes, o convênio poderá
prorrogado por igual período, mediante Termo Aditivo a Convênio (Anexo III). 

Da vigência do estágio 

     Art. 6º A vigência do estágio será fixada pelas partes integrantes do Convênio. 

     Art. 7º Será permitida a prorrogação do estágio mediante o Termo de Renovação
(Anexo IV), que deverá ser acompanhado do Termo de Compromisso, observado para ta
limite da colação de grau para o ensino superior e o máximo de 2 (dois) anos para o e

     Parágrafo único. Para a concessão da prorrogação de que trata o caput deste arti
deverá apresentar à Seção de Controle de Estágio/CRSA/SRH nova Declaração de E
emitida pela instituição de ensino na qual se encontra matriculado. 

Do recrutamento e seleção 

     Art. 8º O recrutamento de estagiários, de que trata esta Portaria, dar-se-á por me
deverá ser amplamente divulgado nas instituições de ensino conveniadas, bem como 
meios de comunicação interna do MPF, e em outros locais públicos, se for o caso, a c
Administração. 

     Art. 9º O recrutamento dar-se-á mediante o preenchimento do formulário denom
Inscrição para Estágio (Anexo XIV). 

     Art. 10. A seleção dos candidatos para o Programa de Estágio far-se-á pelos segui
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            I - análise dos dados curriculares; e 

            II - histórico escolar e entrevista. 

     Art. 11. Ao processo seletivo de estudantes do ensino superior da área de Direito, 
acrescentado prova objetiva e/ou subjetiva para avaliação de conhecimentos específi
Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil e Direi
língua portuguesa, conforme estabelecido em Edital. 

     Parágrafo único. Ao servidor do quadro efetivo do MPF, não será exigida a partic
processo seletivo a que se refere o caput deste artigo, ficando a sua inclusão no Progr
Estágio mediante acordo com a chefia imediata e o supervisor indicado para o estági
respectiva assinatura do Termo de Compromisso de Estágio para Servidor (Anexo V). 

Da inclusão no programa 

     Art. 12. A inclusão do estudante neste Programa far-se-á mediante assinatura do 
Compromisso de Estágio (Anexo VI), firmado em 3 (três) vias, assinadas pelos representa
unidade conveniante/MPF, da conveniada/instituição de ensino e pelo estudante/esta
observadas as seguintes exigências: 

          I - ter sido aprovado no processo seletivo, exceto para o estudante/servidor per
quadro efetivo do MPF; 

          II - estar regularmente matriculado na instituição de ensino conveniada; 

          III – estar cursando o 3º ano ou 5º semestre - para o nível superior; 

          IV - ter freqüência efetiva na respectiva instituição de ensino; 

          V - ter concluído o primeiro ano do 2º grau - para o nível médio; 

          VI - apresentar o histórico escolar e declaração de escolaridade emitida pela in
ensino; 

          VII - assinar a Declaração para Inclusão (Anexo VII); 

          VIII - apresentar 1 (uma) foto 3x4; e 

          IX - apresentar o curriculum vitae. 

     Parágrafo único. Caso o estagiário não possua conta corrente, junto aos bancos co
poderá ser fornecida Declaração para Abertura de Conta Corrente (Anexo VIII). 

     Art. 13. Os alunos selecionados não poderão estagiar, concomitantemente, em ma
unidade do MPF. 

Da supervisão 
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      Art. 14. A unidade conveniante designará um supervisor para o estagiário, escolh
profissionais da área de formação do estudante, em exercício no setor de realização d
atribuição será: 

              I - encaminhar ao setor responsável pela operacionalização deste Programa,
conveniante, a Folha de Freqüência (Anexo IX). As faltas e os atrasos injustificados deve
registrados até o 2º dia útil do mês subseqüente, e descontados proporcionalmente do
bolsa remuneratória mensal, podendo, entretanto, serem compensados a critério do 
estágio; 

              II - orientar os estagiários sobre os aspectos comportamentais e atividades a 
desenvolvidas; e 

              III - proceder o acompanhamento profissional, especialmente quanto a verif
existência de correlação entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e àquelas e
instituição de ensino. 

     Parágrafo único. Fica vedada a supervisão de estágio por cônjuge, companheiro o
segundo grau civil. 

Dos direitos, deveres e proibições do estagiário 

      Art. 15. Fica assegurado ao estudante selecionado na forma deste ato normativo:

              I - a realização do estágio em unidades do MPF, cujas atividades sejam àque
pelo seu pretenso curso de formação; 

              II - a percepção da bolsa remuneratória de estágio, proporcional à freqüênci
valor determinado em Portaria do Procurador-Geral da República; 

              III - seguro contra acidentes pessoais; e 

              IV - obtenção da Declaração Final de Estágio (Anexo X). 

      Art. 16. É dever do estagiário: 

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

              II - assinar a Folha de Freqüência (Anexo IX) junto ao Supervisor do estágio, sob
recebimento da bolsa remuneratória; 

              III - em caso de desistência do estágio ou quaisquer outras alterações relacio
atividade escolar, comunicar imediatamente ao Supervisor do estágio, bem como ao 
setor competente do MPF; e 

              IV - providenciar a abertura de conta corrente, junto ao banco escolhido par
percepção da bolsa remuneratória do estágio. 

      Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, os deveres im
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servidor público federal, de que trata o art. 116 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 19

      Art. 17. É proibido ao estagiário: 

              I - identificar-se invocando sua qualidade de estagiário quando não estiver n
exercício das suas atividades desenvolvidas neste Ministério; 

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

              III - retirar, sem prévia anuência do supervisor, qualquer documento ou obj
repartição. 

      Parágrafo único. Aplicar-se-á, ainda, aos estagiários, no que couber, as proibiçõe
servidor público federal, de que trata o art. 117 da Lei n° 8.112, de 1990. 

Da jornada 

      Art. 18. A jornada das atividades em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, di
4 (quatro) horas diárias, no horário do expediente da unidade concedente, sem preju
atividades discentes. 

      § 1º Durante o período de férias escolares, a carga horária poderá estender-se até
8 (oito) horas diárias, de comum acordo com o estudante e a unidade concedente, com
da Secretaria-Geral do MPF e da instituição de ensino, observada a disponibilidade 
para esse fim. 

      § 2º A solicitação de autorização da extensão de jornada de que trata o parágrafo
deverá ser encaminhada pelo Supervisor do estágio à Seção de Controle de Estágio/C
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. 

      § 3º Ao estagiário servidor público federal será exigida uma jornada das atividad
mínima de 8 (oito) horas semanais, a serem distribuídas em comum acordo com o Su

Da freqüência 

      Art. 19. A freqüência do estagiário será registrada em formulário próprio e abra
primeiro ao último dia do mês e deverá ser assinada diariamente, sendo anotado o ho
entrada e de saída, bem como o total de horas estagiadas, rubricada pelo Supervisor 
encaminhada ao respectivo setor responsável pela operacionalização do programa, a
do mês subseqüente.  

      Parágrafo único. Caso ocorra alteração na freqüência, a unidade de exercício do 
deverá registrar, mensalmente, observado o prazo disposto no caput deste artigo. 

Da bolsa remuneratória 

      Art. 20. O valor mensal da bolsa remuneratória de estágio será fixado pelo Procu
da República, por meio de portaria, e especificado no Termo de Compromisso de Es
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      Art. 21. O valor a ser pago será calculado com base na freqüência mensal, subtra
atrasos não justificados, e será creditado em conta corrente do estagiário, aberta em 
credenciados, até o décimo dia do mês subseqüente. 

      Art. 22. A elaboração da folha de pagamento da bolsa remuneratória de estágio s
centralizada na Seção de Controle de Estágio/CRSA/SRH, para a qual deverão ser r
as informações que venham causar impacto na mesma, até o 2º dia útil do mês subse

      Parágrafo único. O estagiário servidor público federal não faz jus, em nenhuma h
bolsa remuneratória de que trata este artigo. 

Do seguro contra acidentes 

      Art. 23. Nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.494, de 1977, caberá às unidades competent
providenciar o seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante A
Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida em que forem sendo
inclusões. 

      § 1º As PRR's e as PR’s deverão prever as despesas de que trata o caput deste art
proposta orçamentária anual.  

      § 2º As PRM's ficam, para esse fim, sob a responsabilidade das Procuradorias da
quais estão vinculadas. 

      § 3º Excetua-se da cobertura estipulada no caput, o estagiário servidor público fe

Do desligamento do estágio 

      Art. 24. O desligamento do estágio ocorrerá: 

              I - automaticamente, ao término do prazo acordado; 

              II - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) 
consecutivos ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o
estágio; 

             III - pela interrupção e/ou conclusão do curso; 

             IV - a pedido do estagiário. Termo de Desistência Antecipada (Anexo XVI); 

             V - a qualquer tempo a pedido do MPF; e 

             VI - pelo descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Termo d
Compromisso ou de qualquer cláusula do Convênio. 

      Art. 25. Em quaisquer das hipóteses acima, será fornecida a Declaração Final de 
na qual será informada as razões do desligamento, o local onde foi efetuado o estágio
total da carga horária cumprida. 
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      § 1º No caso previsto no inciso III, o estagiário deverá solicitar seu desligamento m
formulário Solicitação de Desligamento (Anexo XI).  

      § 2º Na ocorrência do previsto nos incisos II e VI, deverá ser firmado o Termo de
Compromisso de Estágio (Anexo XII), ficando neste caso vedada a renovação do estágio. 

      § 3º O desligamento do estagiário deverá ser comunicado, imediatamente, à Seçã
de Estágio/CRSA/SRH, bem como à respectiva instituição de ensino. 

      § 4º O pagamento da bolsa remuneratória será suspenso a partir da data do desli
estagiário, qualquer que seja a causa.  

Das disposições finais 

      Art. 26. O Programa de estágio realizado do MPF deverá obedecer, rigorosamen
desta Portaria. 

      Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, o estágio de que trata este artigo implica
empregatício com o MPF. 

      Art. 27. O número de estagiário da área de Direito fica limitado à proporção de 3
estagiários para cada Subprocurador-Geral, 2 (dois) para cada Procurador Regiona
para cada Procurador da República, em efetivo exercício nas unidades do MPF. 

      Art. 28.(Alterado pela Portaria PGR Nº 452, de 09 de agosto de 2004) A critério da unidade conven
ser destinado, aos portadores de necessidades especiais e/ou minorias, percentual do 
para estágio. 

      Art. 29. Observada a disponibilidade orçamentária, o Secretário-Geral do MPF p
autorizar cota extra, destinada à concessão de bolsas remuneratórias de estágio a est
ensino médio e superior. 

      Art. 30. As informações referentes ao cadastro e ao pagamento de estagiário ficar
SRH, por meio da Seção de Controle de Estágio/CRSA. 

      Art. 31. O MPF não assumirá quaisquer despesas relacionadas à viagem a serviç
estagiário, ou a sua participação em eventos tais como: curso no exterior, seminário, 
afins. 

      Art. 32. Será admitida a suspensão temporária do estágio, pelo prazo máximo de 
nos casos de tratamento de saúde prolongado, curso no exterior e demais situações co
justificáveis, sempre a critério do Supervisor responsável pelo estágio, não ficando a 
para nova contratação. 

      Parágrafo único. Fica vedado o pagamento da bolsa remuneratória nos casos pre
deste artigo. 

      Art. 33. O estagiário não terá direito a férias durante a vigência do respectivo con
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      Art. 34. A exceção do Termo de Convênio (Anexo I) e do Termo Aditivo a Convênio 
documentação referente ao contrato do estagiário será firmada em 3 (três) vias, desti
respectivamente à instituição de ensino, ao estagiário e ao setor responsável pela ope
deste Programa na unidade conveniante. 

      Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral do MPF. 

      Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogad
PGR n.° 576, de 1º de setembro de 2003, e demais disposições em contrário. 

CLAUDIO LEMOS FONTELES
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