
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 1/2019/CSMP

Dispõe sobre o programa de estágio para estudantes do ensino médio e de nível superior do Ministério Público do Estado de Rondônia.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão do EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em sua 568ª Sessão,
realizada em 27 de junho de 2019, e considerando a necessidade de reestruturar o programa de estágio para estudantes de ensino médio e de nível superior para exercício de suas atividades curriculares e extracurriculares
no Ministério Público do Estado de Rondônia,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS PARA ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

Art. 1º O estágio administrativo é reservado ao estudante regularmente matriculado no ensino regular, em Instituições públicas ou privadas de educação superior, de educação profissional, de ensino
médio e da educação especial, reconhecidas pelo Ministério da Educação, oportunizando o desempenho de atividades complementares em sua área de formação, objetivando o desenvolvimento do educando para a
cidadania, a vida e o trabalho, podendo assim inscrever-se no Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia.

§ 1º O estágio no Ministério Público do Estado de Rondônia não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da Lei n° 11.788/08.

§ 2º As inscrições serão condicionadas às necessidades da Instituição que, julgando conveniente, abrirá, em data apropriada, oportunidade para os estudantes candidatarem-se ao estágio.
§ 3º Os estágios, em áreas de atividades inerentes às do Ministério Público, devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.

§ 4º O estágio será realizado em setores que tenham condições de proporcionar experiência prática, mediante a efetiva participação em serviços, programas, planos e projetos cuja estrutura programática
guarde estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional do estudante.

§ 5º A orientação e supervisão dos estagiários, de forma isolada ou simultaneamente, só pode ser realizada até o limite de 10 (dez) estagiários, por tutor com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário;

§ 6º Excetuam-se da aplicação das normas aqui previstas, para todos os fins, os estagiários de direito em atividade nesta Instituição que ingressaram via concurso público, e que possuem regramento
próprio.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

§ 2º Estágio não obrigatório é o desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, definido por Lei e regulamentado por Ato Administrativo.

Art. 3º O estudante em estágio não obrigatório terá direito ao pagamento de bolsa e auxílios definidos pelo Ministério Público.

CAPÍTULO II

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 4º O recrutamento dos estagiários de que trata esta Resolução dar-se-á mediante processo de seleção, de caráter classificatório e eliminatório, cujas regras específicas serão estabelecidas em Edital,
elaborado e divulgado pela Secretaria-Geral.

Art. 5º Caberá à Secretaria-Geral, por meio da área de Recursos Humanos, a execução do processo de seleção, observando-se sempre as necessidades da Instituição e as formalidades contidas na
presente regulamentação.

Parágrafo único. As Promotorias de Justiça do interior serão responsáveis pela fiscalização da aplicação da prova objetiva nas respectivas comarcas.

Art. 6º Para participar do processo seletivo, os estudantes deverão realizar cadastro e credenciamento no respectivo edital, por meio da página eletrônica do Ministério Público do Estado de Rondônia.

§ 1º O cadastramento consiste no preenchimento de formulário eletrônico contendo os dados pessoais estabelecidos em edital.
§ 2º O credenciamento consiste no preenchimento de formulário eletrônico contendo, no mínimo, índice de desempenho acadêmico ou escolar, conforme estabelecido em edital.

Art. 7º Os estudantes habilitados na fase de credenciamento do processo seletivo serão classificados de acordo com os valores decrescentes do índice de desempenho acadêmico ou escolar, e serão
submetidos a prova objetiva, com requisitos e especificações previstos em edital.

Art. 8º O resultado do processo seletivo será divulgado conforme previsto em Edital.

Art. 9º A lista de habilitados terá validade de 6 (seis) meses, a contar da sua publicidade, prorrogável por igual período.

Art.  10.  Os  integrantes  da  lista de  habilitados  no  credenciamento serão convocados para  comparecerem ao Ministério  Público do Estado de  Rondônia,  na  ordem de  classificação  e  conforme
disponibilidade de vaga, a fim de realizarem prova objetiva.

Parágrafo único. Os candidatos habilitados que realizarem prova objetiva e alcançarem pontuação igual ou superior a 7 (sete) serão submetidos aos procedimentos de admissão.

Art. 11. Não se submetem ao processo de seleção os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia, que poderão ingressar no programa de estágio em virtude de exigência para conclusão do
curso superior.

§ 1º Os servidores não farão jus a qualquer espécie de bolsa de estudo ou auxílio destinado aos estagiários.
§ 2º A exceção prevista neste artigo não abrange os estágios na área jurídica da Instituição.

CAPÍTULO III

DA ADMISSÃO

Art. 12. Só poderão ser admitidos os estudantes que:

I - tiverem cumprido 40% (quarenta por cento) do curso, para nível superior;
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II - estiverem matriculados a partir do primeiro ano do nível médio;

III - no momento da admissão contarem com, no mínimo, 16 anos de idade completos;
IV - forem aprovados no processo de seleção;

V - que não estejam no último semestre de conclusão do curso de ensino médio ou superior.

Art. 13. Os candidatos selecionados para o estágio, no ato da admissão, deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Se menor de 18 (dezoito) anos de idade:

I - declaração de matrícula e frequência regular do aluno fornecida pela Instituição de Ensino conveniada em que está matriculado o educando;
II - histórico escolar com as notas obtidas durante as séries do curso em que esteja matriculado;

III - declaração do horário das aulas que está frequentando;

IV - certificados que possua;
V - comprovante de residência;

VI - certidão de nascimento;

VII - autorização dos pais ou responsável legal;
VIII - documento de identidade (RG) e CPF;

IX - atestado médico comprovando que o candidato está em gozo de boa saúde;

X - declaração de parentesco com membros ou servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.
XI - 1 (uma) foto 3X4;

XII - declaração de que não se encontra nas condições consideradas incompatíveis, previstas no art. 22 desta Resolução

XIII - outros documentos que se fizerem necessários, conforme solicitado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

b) A partir de 18 (dezoito) anos de idade:

I - declaração da entidade de ensino superior, indicando o curso em que está matriculado;
II - uma foto 3x4;

III - cópia do Registro Geral e do Cadastro de Pessoa Física;

IV - cópia do Título de Eleitor;
V - cópia de comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos três meses;

VI - cópia do comprovante de regularidade com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;

VII - cópia do comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
VIII - atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, expedido há, no máximo, trinta dias;

IX - certidão negativa criminal expedida há, no máximo, trinta dias pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, nela incluída a Eleitoral;

X - declaração, sob as penas da lei, de não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, contra a administração e contra a fé pública, bem como por ato de improbidade;
XI - declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades de demissão ou destituição de cargo em comissão;

XII - atestado médico, comprovando que o candidato está em gozo de boa saúde;

XIII - declaração de que não se encontra nas condições consideradas incompatíveis, previstas no art. 19 da Resolução nº 42, de 16 de junho de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;
XIV - declaração de disponibilidade de horário para exercer as atividades a critério da administração superior;

XV - outros documentos que se fizerem necessários, conforme solicitado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Art. 14. A admissão do estagiário dar-se-á mediante o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - existência de convênio com as Instituições de Ensino, devidamente registradas nos órgãos competentes, onde deverão constar todas as condições acordadas para a realização dos estágios definidas na
Lei de Estágios;

II - celebração de Termo de Compromisso de Estágio firmado entre o Ministério Público, a Instituição de Ensino conveniada e o educando, ou com seu representante ou assistente legal;
III - Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário no Ministério Público e a área de formação do estudante.

Art. 15. A duração do estágio será de 2 (dois) semestres, admitindo-se uma recondução por igual período, consecutivos ou alternados, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades
especiais.

Parágrafo único. O estagiário poderá ser removido, de ofício ou a seu requerimento, considerando o interesse e a conveniência da Administração, a fim de aperfeiçoar seus conhecimentos em outra área
do Ministério Público.

Art. 16. Os estagiários serão avaliados nos mesmos moldes previstos para a Avaliação de Servidores, com a supervisão da área de Recursos Humanos, cujos dados poderão ser utilizados como critério
para a manutenção do estudante no programa de estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Art. 17. O número de estudantes incluídos no programa de estágio desta Instituição estará limitado:
I - ao estágio de nível médio, o que dispõe o art. 17 da Lei n° 11.788/08.

II - ao estágio de nível médio profissional e de nível superior para a área administrativa, 30% (trinta por cento) do total de servidores em exercício.

Art. 18. Em nenhuma hipótese será admitido estudante para o mesmo nível de estágio, exceto em caso de alteração na área de formação do educando, que já tenha sido desligado do quadro de
estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, situação em que se iniciará novo cômputo do período de estágio.

Art. 19. É vedada, em qualquer forma de estágio, a contratação de estagiário para atuar, sob orientação ou supervisão, diretamente subordinado a membros do Ministério Público ou a servidor investido
do cargo de direção, de chefia ou de assessoramento que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, inclusive.

CAPÍTULO IV

DA JORNADA DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO

Art. 20. A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deve constar no Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Instituição de Ensino, o Ministério Público e o estudante
estagiário ou seu representante legal, e será compatível com seu horário escolar e com o horário de funcionamento do Ministério Público, com as atividades escolares e não deverá ultrapassar:

I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial;
II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e da educação do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, terá jornada, no máximo, de 40 (quarenta) horas semanais, desde que
formalmente autorizado e previsto no projeto pedagógico do curso e da Instituição de Ensino.

§ 2º A carga horária do estágio poderá ser reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho escolar do estudante, nos períodos de avaliação, caso a Instituição de Ensino adote semana de
provas ou em período de provas finais.
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CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 21. São deveres do Estagiário:
I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - urbanidade;
IV - disciplina;

V - lealdade à Instituição;

VI - preservação de sigilo referente às informações a que tiver acesso;
VII - observância das ordens legais e regulamentares emanadas dos titulares do Órgão;

VIII - interesse e dedicação no desempenho de suas atividades;

IX - traje compatível com o decoro da Instituição;
X - pronto atendimento às solicitações e recomendações que lhe forem formuladas;

XI - apresentação, ao final de cada semestre, de comprovação da frequência e aproveitamento satisfatório no estabelecimento de ensino em que estiver matriculado;

XII - informar antecipadamente a sua chefia imediata, desde que possível, quanto às suas ausências e desligamento.
Parágrafo único. A frequência do estagiário é obrigatória e será controlada por sistema de registro de ponto eletrônico, com validação pela chefia imediata.

Art. 22. São incompatíveis com o estágio no Ministério Público o exercício da advocacia, pública ou privada, ou o estágio nessas áreas, bem como o desempenho de função ou estágio no Judiciário ou
na Polícia Civil ou Federal.

Art. 23. É vedado ao estagiário praticar, isolada ou conjuntamente, atos privativos de membro do Ministério Público, nas esferas judicial ou extrajudicial.

CAPÍTULO VI

DAS VANTAGENS DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 24. Serão concedidas ao estagiário as seguintes vantagens:

I - a percepção de bolsa remuneratória de estágio, proporcional à frequência mensal, no valor determinado em Portaria do Procurador-Geral de Justiça;

II  -  seguro anual  múltiplo  contra  acidentes  pessoais,  cuja  apólice  seja  compatível com valores de  mercado,  a  cargo  do  Ministério  Público do  Estado  de  Rondônia,  podendo ser  atribuída  tal
responsabilidade à Instituição de Ensino, desde que prevista no Termo de Convênio;

III - licença sem limites de dias, fundada em motivo de doença que impossibilite o estudante de comparecer ao local do estágio, ou, na hipótese de não estar impossibilitado, que cause risco de contágio;
IV - afastamento 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.

V - folga pelo dobro dos dias de convocação, em virtude de requisição da Justiça Eleitoral durante os períodos de eleição;

VI - afastamento por 1 (um) dia, por motivo de apresentação para alistamento militar e seleção para o serviço militar;
VII - licença por 1 (um) dia, para doação de sangue;

VIII - afastamento do estágio nos dias de provas, exames ou eventos escolares, mediante requerimento formal e declaração comprobatória, com anuência da chefia imediata;

IX - assistência pelos profissionais lotados na área de Assistência à Saúde, conforme suas respectivas especialidades;
X - auxílio-transporte para comparecer ao estágio;

Parágrafo único. Na hipótese de falta justificada pelos motivos acima referidos, a comprovação será feita mediante entrega, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, respectivamente, de comprovação
médica, atestado de óbito, declaração expedida pela Justiça Eleitoral, comprovante de comparecimento no serviço militar e atestado de doação de sangue, ao Departamento ou Seção correspondente.

Art. 25. O estagiário terá direito a período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares, sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a
1 (um) ano, sem prejuízo do recebimento de bolsa.

§ 1º O período de recesso poderá ser fracionado, em até 3 (três) períodos, não inferiores a 10 (dez) dias consecutivos, quando houver interesse do estagiário e do Ministério Público.

§ 2º O período de recesso será concedido de maneira proporcional no caso do estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, fazendo jus ao gozo de 10 (dez) dias consecutivos de recesso a cada 4 (quatro)
meses de cumprimento do estágio.

§ 3º O recesso não fruído, decorrente da cessação do estágio, em que o estagiário tenha recebido bolsa ou outra forma de contraprestação, será indenizado proporcionalmente ao período de estágio
mesmo que não tenha preenchido o requisito temporal exigido no parágrafo anterior.

Art. 26. Poderá ser concedido ao estagiário, pelo prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período e por apenas uma vez, licença para tratar de interesses pessoais, sem direito a bolsa
e, tampouco, ao cômputo do prazo para qualquer efeito.

§ 1° A licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, permanecendo o estagiário em atividade até o deferimento de seu pedido.

§ 2° Não será concedida licença antes do prazo de 6 (seis) meses do início do estágio, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
§ 3º A vantagem prevista neste artigo será limitada a uma única ocorrência durante todo o período de estágio do aluno/estudante na Instituição e o retorno da suspensão somente será permitido mediante

a reapresentação do documento descrito no art. 14, inciso I.

Art. 27. O ingresso no programa de estágio obrigatório ou não obrigatório somente ocorrerá mediante a apresentação de atestado médico comprovando, única e exclusivamente, a aptidão clínica,
incluindo anamnese e exame físico, à realização das atividades de estágio, sendo desnecessária a realização de perícia médica oficial ou a juntada de exames complementares adicionais de rotina, tais como laboratoriais e
radiológicos.

Parágrafo único. Se o serviço médico entender necessários exames complementares, poderá requisitá-los ao candidato, fundamentando a decisão.

CAPÍTULO VII

DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO

Art. 28. Ocorrerá o desligamento do estagiário:
I - automaticamente, ao término do período de estágio estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio;

II - a qualquer tempo, no interesse da Administração ou a pedido do estagiário;

III - em decorrência do descumprimento de qualquer um dos itens do Art. 22 desta resolução ou das cláusulas estabelecidas no Termo de Compromisso;
IV - por abandono, caracterizado por ausência não justificada de 5 (cinco) dias úteis consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados no período de 1 (um) ano;

V - pelo rompimento do Convênio da Instituição de Ensino junto ao Ministério Público do Estado de Rondônia.

VI - por interrupção do curso na instituição de ensino;
VII - por conclusão do curso na instituição de ensino, caracterizado pela colação de grau para estudantes de nível superior e/ou pela conclusão do ensino médio ou curso técnico-profissionalizante.
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VIII - por reprovação acima de 50% (cinquenta por cento) dos créditos disciplinares em que o estagiário se encontra matriculado no semestre anterior ou por reprovação no último período escolar
cursado;

IX - quando o estagiário, no gozo da licença definida no artigo 26 desta Resolução, necessitar afastar-se por prazo superior ao estabelecido.
Parágrafo único. Até o último dia de seu estágio, o estudante deverá sanar quaisquer pendências existentes junto às unidades da Instituição, assim como devolver seu crachá de identificação e uniforme.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Compete ao orientador do estagiário:
I - orientar sobre aspectos comportamentais e operacionais e acompanhar as atividades do estagiário;

II - evitar que qualquer atividade relativa ao estágio seja desenvolvida pelo estudante fora do horário regulamentar;

III - comunicar antecipadamente à área de Recursos Humanos o desligamento do estagiário, sob pena de vir a responder pelo pagamento indevido da bolsa e outras irregularidades;
IV - providenciar, quando do desligamento do estagiário, o cancelamento do credenciamento de que trata o item anterior.

Art. 30. A Secretaria-Geral do Ministério Público somente expedirá Certificado de Estágio ao aluno/estudante que tenha permanecido em atividade nesta Instituição durante 02 (dois) semestres após a
admissão em seu nível de estágio.

Art. 31. A expedição do Certificado de Estágio e/ou carta de referência estará condicionada ao aproveitamento do estudante, observadas as avaliações realizadas durante o período e a inexistência de
quaisquer pendências junto ao Ministério Público do Estado de Rondônia.

Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 03/2010-CSMP.

ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE

Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por Aluildo De Oliveira Leite, Procurador-Geral de Justiça, em 01/07/2019, às 21:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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