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Artigo 3° - As chefias das unidades do Tribunal que tenham condicoes de

proporcionar experiencia pratica aos estudantes,  terao o dever de propiciar a efetiva

participacao em servicos,  programas,  pianos e projetos,  cuja estrutura programatica

guarde estrita correlacao corn a respectiva area de formacao profissional,  sendo

atribuidas, aos estagiarios, de forma gradativa, tarefas de complexidade crescente.

Paragrafo unico - Para solicitar estagiarios a unidade do Tribunal devera

dispor:

a)  de servidor que retina as condicoes necessarias para exercer a

supervisao de estagio;

b)  de espaco fisico e mobiliario adequado para a acomodacao dos

estagiarios.

II - DA SELECAO

Artigo 4°  -  O processo seletivo para estagio sera iniciado corn ampla

divulgacao do edital de selecao nas instituicoes de ensino conveniadas, corn a divulgacao

do numero de vagas existentes para cada instituicao de ensino.

1° - 0 numero de vagas existentes sera distribuido, em cotas iguais, entre

as instituicoes de ensino conveniadas.

2° - As sobras de vagas serao sorteadas entre as instituicoes de ensino

conveniadas.

3° - 0 Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao, para fins do estagio,

devera firmar convenio corn instituicoes publicas ou privadas de ensino superior e publicas

de ensino medico, reconhecidas pelo Ministerio da Educacao.
4° -  Para a vaga de estagiario no Tribunal e nas Varas do Trabalho

sediadas em Joao Pessoa, somente podera concorrer os alunos das instituicoes de ensino

de nivel superior e medio estabelecidas na capital, enquanto, para as demais Varas do

Trabalho, das que tenham sede no respectivo Municipio.

Artigo 5° - A selecao de candidatos para o programa de estagio obedecera

a ordem de . classificacao final,  observada em cada instituicao de ensino,  de acordo

exclusivamente corn o criterio do melhor coeficiente de rendimento escolar.

1°   Para os. fins do caput do artigo, o Tribunal Regional do Trabalho da
13a Regiao,  tendo em •-Conta o numero de vagas a serem preenchidas,  solicitara a

instituicao de ensino o envio da relaCao dos alunos que possuam o melhor coeficiente de

rendimento escolar, acompanhada dos dados curriculares e do historico escolar.  Em caso

de igualdade, o desempate dar-se- a pela prioridade do candidato que tiver a maior idade.

2° - Alem da observancia da ordem de classificacao, para a admissao no

estagio, o aluno deve preencher os seguintes requisitos:

I - estar regularmente matriculado, no minimo, no segundo ano do curso,

a o estagio de nivel superior;

II - ter concluido o primeiro ano do ensino fundamental, para estagio de

i  - i medio;

II - possuir frequencia efetiva na respectiva instituicao de ensino;

3° - Nao podera participar do programa de estagio o estudante que ja

nha estagiado no TRT- 1 3a Regiao, salvo se for referente a outro curso.

iiiiiii 4° - Os melhores classificados perceberao bolsa remunerada de estagio.
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III - DO TERMO DE COMPROMISSO

Artigo 6° - A realizacao do estagio curricular dar- se- a mediante assinatura

do Termo de Compromisso celebrado entre o estudante e o Tribunal, corn interveniencia
obrigatoria da Instituicao Conveniada, do qual deverao constar pelo menos:

I  -  identificacao do estagiario,  da instituicao de Ensino a/ ou entidade

Governamental e do curso e seu respective nivel;
II - mencao de que o estagio neo acarretara vinculo de qualquer natureza

entre o estagiario e o Tribunal;

III - valor da bolsa mensal, quando for remunerado o estagio;
IV  - carga horaria semanal de vinte horas,  distribuidas nos horarios de

funcionamento do Orgao Judicial de lotacao e compativeis corn o horario escolar;
V - duracao do estagio, obedecidos os periodos e criterios estabelecidos

neste Ato;

VI - obrigacao do estagiario de cumprir as normas disciplinares e preserver
sigilo referente as informagaes a que tiver acesso;

VII   -   dever do estagiario de apresentar relatorios ao Nucleo de

Desenvolvimento e Assistencia Social, da Secretaria de Recursos Humanos, a respeito do
desenvolvimento das tarefas que the forem cometidas;

VIII  -  assinaturas do estagiario,  do Diretor da Secretaria de Recursos

Humanos, e da Instituicao de Ensino;

IX - condicoes de desligamento do estagiario.

Artigo 7° -  Quaisquer alteracoes no Termo de Compromisso,  incluindo

p •  ogacoes do periodo de estagio, serao fixadas por meio de Termo Aditivo, no qual
ci arao assinaturas do estudante e dos representantes da instituicao conveniada e
d-   : Tribunal.

IV - DA VIGENCIA, JORNADA E BOLSA DO ESTAGIO

Artigo 8° - 0 estagio para estudantes de nivel superior tern a duracao de

no, prorrogayel uma Unica vez, por igual periodo, havendo interesse das partes.41 Paragrafo unico - Os estagios para estudantes de nivel medic), nos casos

autorizados pela Presidencia do Tribunal,  tera duracao de seis meses,  podendo ser

prorrogados por ate igual periodo, a criterio da Administracao, obedecida a disponibilidade

orcamentaria especifica.

Artigo 9°  -  A carga horaria do estagio sera de vinte horas semanais,

distribuidas em quatro horas diaries, no horario do expediente do Orgao em que estiver
sendo realizado o estagio, sem prejuizo das atividades discentes.

Artigo 10  - 0 valor da bolsa mensal devera observer o constante nas

instrucoes normativas expedidas pelo Ministerio do Planejamento Orcamento e Gestao tal

fim, em conformidade com as disponibilidades orcamentario-financeiras.

2° - Sera considerado para efeito de calculo da bolsa, a frequencia mensal

do estagiario, deduzindo-se os dias de ausencia ao Orgao Judicial que realize o estagio,
qualquer que seja o motivo.
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3° - 0 pagamento da bolsa de estagio sera efetuado ate o decimo dia do

mes subsequente, estando condicionado a apresentacao da folha de frequencia.

4°  -  0 pagamento da bolsa sera suspenso a partir da data de

desligamento do estagiario.

5°- 0 estagiario servidor nao faz jus a bolsa de estagio.

Artigo 11 - 0 controle de frequencia mensal devera ser encaminhado pelo

Juiz ou Diretor, supervisor de estagio, preenchido e assinado no ultimo dia util de cada

mes,  ao Nucleo de Desenvolvimento e Assistencia Social,  da Secretaria de Recursos

Humanos.

Paragrafo unico - As frequencias recebidas fora do prazo estipulado no

caput deste artigo serao computadas,  para efeito de pagamento,  somente no mes

subsequente.

V - DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIARIO

Artigo 12 - Sao direitos do estagiario:

I  -  recebimento de bolsa de estagio proporcional a frequencia mensal,

quando se tratar de estagio remunerado, observado o disposto no § 4° do artigo 5° do

presente ato;

II - seguro contra acidentes pessoais;

III - contar o certificado de estagio como titulo ou criterio de desempate em

concurso publico promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao;

Artigo 13 - 0 certificado de estagio sera concedido quando o estagiario

preencher os seguintes requisitos:

I  -  tenha obtido,  no minimo,  cinquenta por cento da pontuacao nas

avaliacoes de desempenho;

II - nao tenha incorrido em qualquer das situacoes previstas nos incisos II,

III, IV, V, VII e VIll. do art. 16;

III - nao tenha, ultrapassado o limite de vinte por cento de faltas, justificadas

ou   .•;

IV - tenha permanecido no estagio por seis meses ou urn ano, no minimo,

par. i s casos de, respectivamente, nivel medio e nivel superior;

Artigo 14 - Sao deveres do estagiario:

I - cumprir a programacao do estagio e realizar as atividades que the forem
qtr\  idas;

II - preencher diariamente a folha de frequencia;

III - atender as normas estabelecidas;

IV - aceitar a supervisao e a orientacao tecnico- administrativa dos propostos

do TRT- 13a Regiao, designados para tais funcoes;
V  -  submeter-se aos processos e meios de avaliacao de desempenho

profissional e academico;

VI  -  conduzir-se de maneira compativel corn as responsabilidades do
estagio, empenhando- se para seu melhor rendimento;
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VII  - comunicar ao Nucleo de Desenvolvimento e Assistencia Social,  da

Secretaria de Recursos Humanos,  a desistencia do estagio ou qualquer alteracao

relacionada a atividade escolar;

VIII - exercer corn zelo e dedicacao as atribuicoes;

IX - ser leal a instituicao;

X - observar as normas legais e regulamentares;

XI - atender as orientacoes, exceto quando manifestamente ilegais;

XII - atender corn presteza ao publico em geral, prestando as informacoes

requeridas e sabidas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

XIII  -  levar ao conhecimento da autoridade dos propostos do TRT- 13a

Regiao as irregularidades de que tiver ciencia em razao das atividades desenvolvidas;

XIV  -  zelar pela economia do material e a conservacao do patrimOnio

publico;

XV - tratar corn urbanidade as pessoas;

XVI - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder.

Artigo 15 - E vedada a concessao de auxilio- transporte, auxilio-alimentacao
ou beneficio de assistencia medica a estagiarios,  exceto o atendimento ambulatorial

prestado pelo Servico de Beneficios Sociais deste Tribunal, onde houver.

VI - DO DESLIGAMENTO

Artigo 16 - 0 desligamento do estagiario ocorrera nos seguintes casos:

I - automaticamente, ao termino do prazo de duracao do estagio;

II  -  a qualquer tempo,  por iniciativa do estagiario ou interesse e/ ou

conveniencia do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao, inclusive se comprovado

rendimento insatisfatorio;

III - a pedido do estagiario;

IV - em decorrencia do descumprimento de qualquer compromisso assumido

na oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso, clausula do convenio ou dos
deveres previstos ne'ste regulamento;

V =, por abandono, caracterizado por ausencia neo justificada por tres dias
consecutivos ou cirico intercalados, no periodo de urn mes;

VI - por conclusao do curso, assim entendida a data da colacao de grau;

VII - pela interrupcao do curso;

VIII - ante o comportamento funcional ou social inadequado aos padroes e
regulamentos do TRT da 13a Regiao;
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VII - DA OPERACIONALIZAcAO DAS ATIVIDADES DE ESTAGIO

Artigo 18  -  0 Nucleo de Desenvolvimento e Assistencia Social,  da

Sec : taria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao, corn o
apoio da instituicao conveniada,  promovera a operacionalizacao das atividades de
planejamento, execucao, acompanhamento e avaliacao do estagio, cabendo- Ihe, ainda:
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I - levantar, a cada ano, as possibilidades de oferta de estagio, para fins de

fixacao do quantitativo de estudantes que poderao ser aceitos no exercicio,  corn

concessao e sem concessao de bolsas, isoladamente;

II  -  solicitar a instituicao conveniada a indicacao de estudantes que

preenchem os requisitos exigidos para o estagio;

III - propor criterios para avaliacao de desempenho do estagiario;

IV - encaminhar as unidades os relatorios de atividades, as avaliacoes de

desempenho,   as frequencias e as comunicacoes de desligamento de estagiario,

encaminhando as respectivas informacoes a instituicao conveniada;

V -  receber das unidades os relatorios de atividades,  as avaliacoes de

desempenho,   as frequencias e as comunicacoes de desligamento de estagiario,

encaminhando as respectivas informacoes a instituicao conveniada;

VI - dar conhecimento das normas desta Resolucao e demais disposicoes

pertinentes ao supervisor de estagio e a instituicao conveniada, a fim de orienta- los quanto

aos procedimentos do estagio.

Paragrafo onico - A Secretaria- Geral da Presidencia,  Diretoria Geral da

Secretaria do Tribunal e a Secretaria de Informatica, deverao diagnosticar a necessidade

de admissao de estagiarios, como tambem serao responsaveis pelo acompanhamento e

avaliacao dos estagiarios que estejam atuando nas areas atinentes as suas competencias.

VIII - DA EXECUC,AO DO ESTAGIO

Artigo 19 - Para a execucao do estagio, cabe a Secretaria de Recursos

Humanos:

I  -  Formalizar as oportunidades de estagio atendendo as condicoes

definidas pelas Instituiroes de Ensino para a sua realizacao;

II - Solicitar ao estagiario, quando necessario, documentos comprobatorios

da regularidade da situacao escolar;

Ill  -  Comunicar as Instituiroes conveniadas sempre que identificada

irregularidade na situacao escolar de qualquer estagiario e toda vez que ocorrer rescisao

antecipada de qualquer Termo de Compromisso de Estagio - TCE, para as necessarias

provid°  cias legais a interrupcao dos procedimentos tecnicos;

IV - Participar da sistematica de acompanhamento, supervisao e avaliacao
dos e• -• ios, fornecendo,dados as Instituicoes de Ensino.

IX - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIACAO

Artigo 20  -  0 acompanhamento e a avaliacao dos estagiarios serao

realiza' os, mediante relatorios trimestrais, pelas Secretaria- Geral da Presidencia, no caso

de esta' iarios da area de direito, Secretaria de Informatica, no caso de estagiarios da area
de informatica,  e Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal nas demais unidades que

receberem estagiarios.

Artigo 21 - 0 acompanhamento das atividades, no ambito da unidade que

receber o estagiario, sera feito pelo supervisor do estagio, a quern cabera:

I - orientar o estagiario sobre aspectos de conduta funcional e normas do
Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao;
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II - acompanhar profissionalmente o estagiario, observando a existencia de

correlacao entre as atividades desenvolvidas e as exigidas pela instituicao de ensino, de

acordo corn a area e o grau de escolaridade;

Paragrafo (wilco - 0 supervisor de estagio de estudantes de nivel superior

devera,  obrigatoriamente,  ter formacao compativel corn a area do estagio e,  quando

exigida, inscricao no Conselho Profissional respectivo.

Artigo 22  -  Os resultados das avaliacoes de cada estagiario sera()

repassados, semestralmente, para o Nucleo de Desenvolvimento de Assistencia Social, da

Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao;

Artigo 23 - As Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao

interessadas na solicitacao de estagiario encaminharao, em epoca oportuna, ao Nucleo de

Desenvolvimento de Assistencia Social, da Secretaria de Recursos Humanos, formulario

proprio de solicitacao de estagiario, devidamente preenchido e assinado.

Paragrafo unico - A unidade interessada na prorrogacao do periodo de

estagio devera encaminhar, corn antecedencia minima de 30 ( trinta) dias do termino do

estagio, a solicitacao a Secretaria de Recursos Humanos.

Artigo 24 - Quando do termino ou da interrupcao do estagio a Unidade

encaminhara formulario proprio de desligamento, relatorio final e cracha do estagiario.

X - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 25 - Nos termos do art. 4° da Lei n° 6. 494, de 7 de dezembro de

1977, c.: .' era ao TRT- 13a Regiao providenciar o seguro contra acidentes pessoais em

favor d.   - stagiarios, mediante apolice de seguro, com a incorporacao das respectivas

cotas a rdida que forem sendo feitas as inclusoes, ressalvados os casos em que se

utilize a   •  tratacao ou convenio corn agente de integracao, o qual devera arcar corn tal

Onus.

i Artigo 26 - A concessao de bolsa de estagio fica condicionada a existencia

de dotac.• orcamentaria. propria do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao.

Artigo 27 - Em nenhum caso sera admitido o estagio cumulativo em algum

Orgao ou Empresa, ainda que se trate de estagio nao remunerado.

Artigo 28 - 0 servidor publico podera participar de estagio nao remunerado,

nos termos deste Ato,  desde que cumpra,  no minimo,  20  ( vinte) horas semanais de

trabalho na unidade em que estiver lotado ou em exercicio, e haja concordancia do seu
superior imediato.

Artigo 29  -  Uma vez atendidas todas as condicoes,  a Secretaria de

Recursos Humanos encaminhara a Instituicao Conveniada o Certificado de Estagio,
juntamente corn o relatorio final do estagio.



1

PODER JUDICIARIO

JUSTI A DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-     REGIAO

ATO TRT GP N° 136 / 2006

Paragrafo Onico - Somente sera emitido Certificado ao estudante que, tendo

fregi entado integralmente o periodo de estagio, obtiver,  no minimo,  70% ( setenta por

cento) da pontuacao nas avaliacoes e nao se enquadre em quaisquer das situacoes de

desligamento involuntario.

Artigo 30 - As Unidades deste Tribunal nao poderao receber estagiarios

sem observancia dos procedimentos fixados neste Ato.

Artigo 31 - 0 programa de estagio em andamento nao sofrera solucao de

continuidade e os atuais convenios sera() preservados ate o termino dos estagios. A sua

manutencao estara sujeita a termo de aditamento para adequacao as novas orientacoes

previstas neste ato.

Artigo 32  -  A Secretaria de Recursos Humanos elaborara Ordem de

Servico, que fixara normas para a pratica de estagio a serem observadas pelas unidades

do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao que receberem estagiarios.

Artigo 33 - Este Ato entrara em vigor a partir da publicacao.

Artigo 34 - Os ca s omissos sera() resolvidos pelo Presidente do Tribunal.

De- se ciencia.

Publique-se.

AFRANIO NEVES DE MELD' '   V_    
Juin Presidente do TRT- 13a Regiao
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