
Ofício Circular nº 08/2019– Divisão de Estágios

          Curitiba, 8 de novembro de 2019. 

Senhor Supervisor de Estágio.

Estamos iniciando o último bimestre do ano. É o período em que a maior parte dos
Termos de Compromisso de Estágio (TCE) se  encerram,  o que aumenta a demanda
recebida por esta Divisão de Estágios em mais de 300%. Além  disso,  outros  fatores
inerentes  a  essa  época  do  ano  podem atrapalhar  o  bom andamento  das  atividades:
recesso das secretarias acadêmicas das Instituições de Ensino, férias dos Coordenadores
de curso, professores e dos próprios supervisores de estágio, além do próprio recesso
forense do MPPR.

Dessa forma, conforme Portaria nº 01/ESMP, definimos algumas medidas para que
o impacto desses fatores seja o menor possível e as datas previstas para o início das
renovações e dos novos estagiários sejam cumpridas:

1 – Renovação simplificada para TCE que não tenham mudança de curso ou Instituição
de Ensino, enviar até 22/11.

Uma das dificuldades para a renovação dos contratos de estágio é a emissão de
declaração de matrícula escolar do próximo ano. Pensando nisso, os estudantes
que não terão alteração de Instituição de Ensino e/ou curso poderão renovar seus
contratos com a apresentação apenas do formulário de renovação, no SEI.

Obs.:  Essa medida é tão somente para agilizar o processo nesse momento de
acúmulo  de  processos,  sendo  ainda  imprescindível  a  juntada  posterior  dos
documentos  exigidos  pela  Resolução  PGJ  4171/2016,  impreterivelmente  até
21/02/2020.

2  –  Calendário  para elaboração de TCE de novas admissões ou de renovações que
envolvam mudança de curso ou Instituição de Ensino.

Como o volume de pedidos aumenta consideravelmente, é inevitável que os prazos
de análise e elaboração dos contratos também se prolonguem. 
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Assim, os prazos ficam definidos como segue:

Início das atividades
do estagiário

Prazo para envio da
solicitação

Período de análise e
elaboração do termo

07/01/2020 Até 29/11/2019 De 02/12/2019 a
13/12/2019

20/01/2020 De 02/12/2019 a 13/12/2019 De 16/12/2019 a
15/01/2020

03/02/2020 De 16/12/2019 a 10/01/2020 De 16/01/2020 a
29/01/2020

3 – Cadastro dos estagiários no sistema de gestão de estágios.

Para agilizar a elaboração dos contratos de admissão, a ficha cadastral deverá ser
preenchida  online,  pelo  próprio  estudante,  no  endereço  eletrônico:
https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/CadastroEstagiario.seam

Em caso  de  dúvidas,  entre  em  contato  com  a  Divisão  de  Estágios  e  Serviço
Voluntário através do e-mail estagios@mppr.mp.br.

Contamos com a sua colaboração, para a mais ágil contratação dos estagiários e
renovação  dos  contratos  que  estão  se  encerrando,  e  principalmente  evitando  a
descontinuidade dos serviços da unidade.

Atenciosamente,

Eduardo Cambi
Coordenador-Geral da Escola Superior do MPPR
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