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RESUMO 
 
 
O estágio de pós-graduação destaca-se como etapa fundamental na formação 
profissional dos alunos de nível superior, matriculados em cursos de 
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. O estudo teve como 
escopo investigar o processo institucional do estágio de pós-graduação no 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), denominado “MP 
Residência” e a sua inter-relação da teoria com a prática. Buscou-se, assim, 
entender o funcionamento deste importante processo institucional que envolve 
pesquisa, extensão, cooperação e ênfase na integração profissional do educando, 
de acordo com a Lei Complementar nº 462, de 02 de janeiro de 2012. O 
diagnóstico compreendeu etapas quantitativa e qualitativa, sendo desenvolvido 
em duas fases. Inicialmente, uma pesquisa documental nos relatórios gerenciais 
disponíveis no Setor de Estágios do MPRN, no período de abril/2015 a 
março/2017, visando o conhecimento e a caracterização dos estudantes de pós-
graduação no MPRN. Na segunda fase, foram realizadas análises dos relatórios 
de acompanhamento de estágio, com ênfase na avaliação de desempenho por 
parte do supervisor e dos estudantes de pós-graduação. No tratamento dos dados 
foi utilizado o software editor de planilha Microsoft Office Excel, com discussão e 
interpretação dos dados. Os resultados da caracterização dos 68 estudantes de 
pós-graduação evidenciam que prevalece o gênero feminino, com faixa etária 
entre 26 a 30 anos, atuantes na área jurídica, com tempo de estágio de até 24 
meses. Em relação aos critérios de avaliação do Supervisor, prevaleceu a 
conduta ética dos estudantes, e entre os critérios de avaliação dos estagiários, o 
conhecimento prático para sua formação profissional. Conclui-se, então, que o 
estágio de pós-graduação no MPRN cumpre com as recomendações da 
legislação, contribuindo através da sua função social, no aprendizado do 
estagiário para a vida cidadã e para o trabalho. 
 
Palavras-chave: Estágio de pós-graduação. Ministério Público. Avaliação de 
Desempenho.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The postgraduate stage stands out as a fundamental stage in the professional 
training of students of higher education, enrolled in specialization courses, 
masters, doctorates or postdoctoral studies. The purpose of this study was to 
investigate the institutional process of the postgraduate stage in the Ministério 
Público do Rio Grande do Norte [Public Prosecutors of the State of Rio Grande do 
Norte] (MPRN), called "MP Residência" and its interrelationship between theory 
and practice. This study tried to understand the functioning of this important 
institutional process that involves research, extension, cooperation and emphasis 
on the professional integration of the student, according to Complementary Law 
No. 462, of January 2, 2012. The diagnosis comprised quantitative and qualitative 
steps, being developed in two phases. Initially, a documentary research in the 
management reports available in the MPRN Internship Sector, from April / 2015 to 
March / 2017, aimed at the knowledge and characterization of postgraduate 
students in MPRN. In the second phase, analyzes of the traineeship monitoring 
reports were carried out, with emphasis on the performance evaluation by the 
supervisor and postgraduate students. In the data processing, the Microsoft Excel 
spreadsheet editor software was used, with discussion and interpretation of the 
data. The results of the characterization of the 68 postgraduate students show that 
women predominate, with ages varying from 26 to 30 years, working in the legal 
area, with a probationary period of up to 24 months. Regarding the Supervisor's 
evaluation criteria, the students' ethical conduct prevailed, and among the 
evaluation criteria of the trainees, the practical knowledge for their professional 
training prevailed. So, it is concluded that the that the postgraduate stage in the 
MPRN complies with the recommendations of the legislation, contributing through 
its social function, in the trainee's learning for the citizen life and for the work. 
 
Keywords: Postgraduate stage. Ministério Público [Public Prosecutors of the 
State]. Performance evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande (MPRN) é uma instituição de 

grande importância para a sociedade, tendo como papel de destaque a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

Em sua composição funcional, o MPRN traz os estagiários como órgão 

auxiliar, tendo um setor responsável por esses estudantes tanto em nível de 

graduação como de pós-graduação, na Sede em Natal, como também em todo o 

Estado. O Setor de Estágios está subordinado ao Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 

O estágio de pós-graduação, denominado “MP Residência” é direcionado a 

alunos de formação superior, matriculados e cursando especialização, mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado, em instituição de ensino oficial ou reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) e conveniada com o MPRN, em área afeta às 

funções institucionais do órgão, ou com elas afins (Lei Complementar Estadual nº 

462, de 02 de janeiro de 2012). 

 Na realização do estágio de pós-graduação na Instituição, semestralmente, 

o estudante tem a condição de avaliar o estágio e ser avaliado pelo seu 

supervisor, por meio de um instrumento denominado Relatório de Avaliação de 

Desempenho de Atividades, que é investigado neste estudo.  

 A necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o processo 

institucional do estágio de pós-graduação no MPRN e a inter-relação entre a 

teoria e prática motivou-me a realizar esse diagnóstico, tendo em vista, que ocupo 

o cargo de gestor do Setor de Estágios desde 2010 e vejo, na prática, a sua 

ampliação, assim como o crescimento profissional dos estudantes inseridos no 

estágio, buscando melhorias para essa crescente demanda educacional na 

instituição. 

 Dessa forma, o trabalho discute dentre os seus questionamentos bases: 

como se dá a aplicabilidade do conhecimento acadêmico na prática do estágio de 

pós-graduação no MPRN. 

O estudo tem como objetivo geral investigar o processo institucional do 

estágio de pós-graduação no MPRN, denominado “MP Residência” e a inter-

relação da teoria com a prática, e tem como objetivos específicos: 
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 relatar o processo do estágio de pós-graduação no MPRN; 

 caracterizar os estagiários de pós-graduação do MPRN; 

 mapear as atividades desenvolvidas pelos estagiários de pós-

graduação do MPRN; 

 analisar o relatório de avaliação de desempenho do estágio no âmbito 

do MPRN;  

 averiguar o instrumento de acompanhamento do Estágio de Pós-

Graduação no MPRN, sugerindo melhorias, caso necessite. 

 

Nessa perspectiva, este trabalho apresenta os resultados da investigação, 

sendo estruturado em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo discorre sobre o Ministério Público, o Ministério Público 

no Estado do Rio Grande do Norte e o Estágio de pós-graduação no MPRN. 

O segundo apresenta a metodologia aplicada ao estudo.  

O terceiro versa sobre os resultados da pesquisa, ou seja, a caracterização 

dos estagiários e a investigação da avaliação de desempenho do estágio de pós-

graduação no MPRN. 

O quarto destaca as considerações finais do estudo, visualizando as 

contribuições, limitações e proposições de melhorais no processo do estágio de 

pós-graduação. 
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2 O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O Ministério Público é uma instituição importante para a sociedade, pois é 

um órgão que busca efetivar a jurisdição, no sentido de garantir a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. Nesse sentido, é interessante observar o significado da palavra 

ministério, conforme assevera Garcia (2008, p. 6). 

 
O termo ministério deriva do latim indicando ofício de servo, 
cuidado, ocupação ou trabalho, podendo também ser analisado 
sob um aspecto subjetivo, com a ideia de instituição estatal, ou 
objetivo, no sentido de interesse geral ou social. 

 

 Assim, vale salientar que a origem do Ministério Público, com 

características de instituição estatal, data de tempos remotos, uma vez que 

ocorreu no período do Egito antigo. 

 
Dentre os antecedentes remotos, costuma-se indicar o funcionário 
real do Egito conhecido como magiai, que tinha a função de 
denunciar os infratores, participar dos atos de instrução, zelar 
pelos interesses do soberano e proteger os cidadãos pacíficos; o 
funcionário grego denominado de themostetis ou desmodetas, 
cunha principal atribuição – que não era a de acusador, munus 
que recaía, em inúmeros povos da antiguidade, sobre as vítimas 
do crime ou seus familiares – era velar pela correta aplicação das 
leis; os advocatus fisci e os Procuratores Caeseris, que, apesar de 
não atuarem na persecução penal, que era de iniciativa do 
ofendido ou do povo em geral, tinham o dever, respectivamente, 
de defender o Estado romano e o tesouro do Caesar; os éforos, 
de Esparta, que, embora juízes exerciam o ius accusationis e 
deveriam manter o equilíbrio entre o poder real e o poder 
senatorial. (GARCIA, 2008, p. 7-8). 

 

Destacamos que, na modernidade, essa instituição se consolida como 

Ministério Público, tendo ainda o termo de origem francesa: parquet,1 como a 

expressão pela qual é tradicionalmente designado. 

   Feitas essas considerações, ressaltamos que, com a Constituição de 1988, 

o Parquet adquiriu a autogestão institucional fundada no princípio da autonomia 

funcional, administrativa e financeira; independência funcional no desempenho de 

suas funções; as garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e 

                                                 
1 Esse termo indica o ajuntamento de tábuas (lâminas de parquet) que formam o chão do 
compartimento de um navio (GARCIA, 2008). 
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irredutibilidade de subsídios; e ingresso na carreira mediante concurso público de 

provas e títulos, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de 

atividade jurídica. 

 O Ministério Público tem como função institucional promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos (CF, 1988). 

Tem, ainda, essa Instituição a função de promover a ação de 

inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 

Estados; defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma 

da lei complementar respectiva; exercer o controle externo da atividade policial, 

na forma da lei complementar respectiva (CF, 1988). 

Dentre as funções institucionais pode o Ministério Público requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; exercer outras 

funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas (CF, 1988). 

 

2.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

O Ministério Público, nas terras potiguares, remonta ao governo de Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, que devido à necessidade da estrutura local, foi 

decretada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Chefe do Executivo a 

Lei de nº 12, de 09 de junho de 1892, que organizava a Justiça Estadual, criando 

o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. 

 
Foi no governo de Pedro Velho que, tendo a necessidade de 
organização da estrutura da burocracia local, foi decretada pelo 
Congresso Estadual e sancionada pelo Governador a Lei 12 de 09 



18 
 

  

de junho de 1982, que organizava a Justiça Estadual, criando o 
Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Sua instalação deu-se 
no dia 1º de julho, no salão nobre do Palácio do Governo. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2007, p. 61). 

 

 Na lei nº 12, de 09 de junho de 1892, o Ministério Público encontra-se 

inserido no Título I do Capítulo VII – Do Ministério Público, definindo a sua 

estrutura e administração. O Título II referenda as atribuições do Ministério 

Público, incumbindo a Instituição de denunciar os crimes e as contravenções, as 

infrações de posturas municipais e os regulamentos do governo. 

 Essa lei já regulamentava as atribuições do Procurador-Geral, compelindo 

especialmente oficiar perante o Superior Tribunal nas causas criminais, de 

qualquer natureza, incluídos os habeas-corpus e as fianças; promover perante o 

Superior Tribunal de Justiça o andamento dos processos de qualquer natureza 

em que for interessada a justiça pública. 

 Quanto ao Promotor, as atribuições estavam relacionadas em oficiar 

perante os juízes das comarcas e o Tribunal do Júri, as atuais atribuições, em 

matéria criminal, incumbindo-lhe também representar ao Procurador-Geral o que 

convier à regularidade do serviço. 

 A Lei Complementar nº 141, de 09 de fevereiro de 1996, afirma que a 

organização do Ministério Público é feita pelos Órgãos da Administração, pelos 

Órgãos de Execução e pelos Órgãos Auxiliares, de acordo com o Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Organização do Ministério Público do Estado do RN 

Órgãos* 
Administração Superior Administração Execução Auxiliares 
I – a Procuradoria-Geral de 

Justiça; 

II – o Colégio de 

Procuradores de Justiça; 

III – o Conselho Superior do 

Ministério Público; 

IV – a Corregedoria-Geral do 

Ministério Público. 

 

I – as Procuradorias 

de Justiça; 

II – as Promotorias 

de Justiça. 

 

I – o Procurador-Geral 

de Justiça; 

II – o Conselho Superior 

do Ministério Público; 

III – os Procuradores de 

Justiça; 

IV – os Promotores de 

Justiça; 

V – os Promotores de 

Justiça Substitutos. 

 

I – os Centros de Apoio 

Operacional; 

II – a Comissão de 

Concurso; 

III – o Centro de Estudos 

e Aperfeiçoamento 

Funcional; 

IV – os Órgãos de Apoio 

Administrativos; 

V – os Estagiários; 

VI – os Grupos de 

Atuação Especial. ** 

Fonte:    * Lei Complementar nº 141/1996.  
              ** Lei Complementar nº 309, de 27 de outubro de 2005. 
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 Dentre os Órgãos Auxiliares do Ministério Público, existem os Estagiários, 

que são designados pelo Procurador-Geral de Justiça, de acordo com as 

necessidades do serviço e de comum acordo com o órgão ou membro do 

Ministério Público junto ao qual devam desempenhar suas atividades (Lei 

Complementar nº 141/1996). 

 

2.2 O ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO MPRN 

 

O termo estágio foi citado pela primeira vez na literatura em 1080, 

etimologicamente advém de stagium, palavra em latim que significa residência ou 

local para morar. Em 1630, o termo stage aparece na literatura, no francês antigo, 

como período transitório de treinamento de sacerdotes para o exercício da sua 

missão. Do termo stage, deriva a terminologia residência, mais aplicado para a 

área médica. Desde o seu surgimento no latim, o termo estágio sempre esteve 

vinculado à aprendizagem posta em prática num local adequado sob supervisão 

(COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

No Brasil, o estágio, historicamente, esteve vinculado diretamente ao 

ensino educacional, sendo assim, em meados do século XXI, o Congresso 

Nacional começou a debater e a discutir as normatizações sobre o seu conceito, 

que ao longo dos anos foi sendo ampliado do nível técnico ao nível de pós-

graduação, conforme os ensinamentos de Colombo e Ballão (2014). 

O Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 definiu o estágio como um 

período de trabalho, realizado por aluno, sob o controle da competente autoridade 

docente, em estabelecimento industrial. A lei enfatizava que deveria haver a 

articulação da direção dos estabelecimentos de ensino com os estabelecimentos 

industriais cujo trabalho se relacione com os seus cursos, para o fim de assegurar 

aos alunos a possibilidade de realização de estágios, sejam estes ou não 

obrigatórios. 

Assim como, a Portaria nº 1002, de 29 de setembro de 1967, que instituiu 

nas empresas a categoria de estagiário a ser integrada por alunos oriundos das 

Faculdades ou Escolas Técnicas de nível colegial. O Decreto nº 66.546, de 11 de 

maio de 1970,2 instituiu a Coordenação do "Projeto Integração", destinada à 

                                                 
2 Revogado pelo Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982. 
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implementação de programa de estágios práticos para estudantes do sistema de 

ensino superior de áreas prioritárias. O Decreto nº 75.778, de 26 de maio de 

1975, estabeleceu critérios sobre o estágio de estudantes de estabelecimento de 

ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º grau, no Serviço Público 

Federal. 

A Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, editada pelo presidente Ernesto 

Geisel, tratava sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino 

superior e ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo.  

O Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, considerava o estágio 

curricular como atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e 

trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino. 

 O objetivo principal da legislação é proteger o estagiário, para que esse 

tenha a oportunidade de colocar em prática o conhecimento teórico, e não ser 

considerado como um trabalhador de vinculação formal nas instituições. 

 
Efetivamente, no que se refere à realização de um período de 
formação em contexto real de trabalho (estágio curricular), esta 
atividade tipifica uma situação que pode vir a ter um impacto 
significativo nas diferentes dimensões da adaptabilidade de 
carreira, uma vez que implica uma recolha ativa de informação 
relativamente ao novo contexto de aprendizagem e a mobilização 
dos conhecimentos adquiridos na escola, tudo isto no âmbito do 
desempenho de um novo papel, o de estagiário. (SILVA; 
GAMBOA, 2014, p. 106). 

 

 O estágio é a oportunidade que o educando tem para desenvolver os 

conhecimentos adquiridos no curso, contribuindo para a sua formação 

profissional. É nesse momento que o estagiário aprende a ter conhecimento 

prático do trabalho. Logo, amplia o conhecimento, as habilidades, e o 

desenvolvimento de competências, facilitando a integração do estudante com a 

prática. Por meio do estágio o aluno tem as primeiras experiências com o 

mercado de trabalho, proporcionando ao estudante a busca do aprendizado. 

 

O destaque do estágio em relação às demais experiências está 
em seu caráter de ensaio de trabalho, no qual o estudante pode 
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aplicar os conhecimentos teóricos à prática e assumir ativamente 
responsabilidades. Os aprendizados obtidos com o estágio 
constituíram-se efetivamente em habilidades e competências que 
contribuíram para o sentimento de ser preparado para o exercício 
profissional.  O estágio também auxiliou na definição de interesses 
e elaboração de projetos profissionais com maior clareza, tendo 
havido ganhos em termos de exploração vocacional que 
possibilitaram maior confiança em relação ao futuro. (SILVA; 
TEIXEIRA, 2013 p. 108). 

 

 Embora existisse todo esse aparato legal referente ao estágio, foi  por meio 

da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Anexo A), que houve 

significativa mudança na relação entre a teoria e a prática, e a obrigação da 

instituição de ensino, conceituando estágio como um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Assim, entendemos que o estágio é considerado uma etapa importante na 

vida do educando que procura ingressar no mercado de trabalho, pois 

proporciona experiência prática, contribuindo para o desenvolvimento profissional 

do estudante. 

 Por força da Lei nº 11.788/2008 foi criado a nível de Brasil a Resolução nº 

42, de 16 de junho de 2009 que dispõe sobre a concessão de estágio a 

estudantes no âmbito do Ministério Público dos Estados e da União. No mesmo 

ano, foi instituída, no MPRN, a Resolução nº 105, de 11 de agosto de 2009, 

disciplinando e estabelecendo os critérios para seleção, investidura, exercícios, 

vedações e dispensa de estágio a estudantes que estejam frequentando o ensino 

regular, em instituições públicas ou privadas de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio e da educação especial. 

 Por meio da Lei Complementar nº 446, de 29 de novembro de 2010 foi 

criado o Setor de Estágios no MPRN abrindo campo de atuação para os 

estudantes na cidade de Natal, com extensão em Mossoró. O estágio estava 

voltado inicialmente para os estudantes de graduação, em destaque para a área 

jurídica (direito) e administrativa (administração, agronomia, arquitetura e 

urbanismo, biblioteconomia, biologia, ciências contábeis, ecologia, engenharia 
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ambiental, engenharia civil, estatística, geografia, informática, jornalismo 

pedagogia, psicologia, publicidade, serviço social e tecnólogo em qualidade de 

vida). 

O Setor de Estágios é composto por servidores e estagiários de 

administração, no organograma institucional, configurando-se como unidade de 

assessoramento, localizado geograficamente no Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), subordinado à Procuradoria-Geral de 

Justiça3, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Organograma do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: Ministério Público do Estado do RN (2017). 

 

O Setor de Estágios do MPRN é responsável pelo gerenciamento dos 

estagiários no Estado do Rio Grande do Norte, sendo dirigido por um Chefe de 

Setor, ocupante de cargo de provimento em comissão, nomeado pelo Procurador-

Geral de Justiça, com competência para planejar, organizar, dirigir e controlar, a 

nível operacional a contratação e acompanhamento funcional dos estagiários do 

Ministério Público (Lei Complementar nº 446/2010). 

Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 446/2010, existem outras 

atribuições previstas em regulamento interno, a saber: assessoramento interno; 

coordenação, controle e supervisão das atividades dos estagiários; designação de 

um supervisor com conhecimento e experiência na área profissional na formação 

                                                 
3 Atualmente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte situa-se na rua Promotor 
Manoel Alves Pessoa Neto, 97 – CEP: 59.065-555 – Candelária, Natal/RN. 
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do estudante para acompanhar o estagiário; realização dos procedimentos 

necessários à seleção de candidatos para contratação de estagiários; celebração 

de convênios com instituições educacionais. 

Dando prosseguimento nas atribuições: recebimento das listas mensais de 

frequências e relatórios dos estagiários durante o período em que vigorar o 

estágio; elaboração de relatório anual de atividades; elaboração de planos 

operacionais; fiscalização dos contratos administrativos e convênios; elaboração 

de Termos de Referência para aquisição de bens ou serviços relacionados a sua 

área de atuação; elaboração dos atos administrativos; e desempenho de outras 

atividades correlatas a sua área que lhe forem delegadas por chefia imediata ou 

institucional. 

A Lei Complementar Estadual nº 462, de 02 de janeiro de 2012 (Anexo B), 

criou o estágio para estudantes de pós-graduação, denominado “MP Residência”, 

visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular, a fim de promover o desenvolvimento do estagiário 

para a vida cidadã e para o trabalho, envolvendo pesquisa, extensão e 

cooperação, com ênfase na integração profissional com as atribuições do 

Ministério Público. 

O Programa “MP Residência” começou a funcionar no MPRN em meados 

do ano de 2013, quando ocorreu o 1º Processo Seletivo, contemplando as 

comarcas de Natal e Mossoró. No 2º Processo Seletivo no ano de 2014, o 

programa já envolvia todas as comarcas do Estado do Rio Grande do Norte, 

ampliando sua área de abrangência, para possibilitar aos estudantes de pós-

graduação atuação nas diversas áreas do MPRN. 

Em 2015, o MPRN realizou o seu 3º Processo Seletivo, expandindo ainda 

mais o número de residentes da área jurídica e da área administrativa, 

possibilitando o incremento de outras áreas de estágio e completando o seu 

quadro atual, aprimorando o estágio desses estudantes e o acompanhamento 

efetivo das suas atividades. 

Na atualidade, a legislação prevê cinco modalidades de estágio: 1) o 

estágio obrigatório, que é aquele definido no projeto do curso, tendo a carga 

horária como requisito para aprovação e obtenção do diploma; 2) o estágio não-

obrigatório, caracterizado como aquele desenvolvido como atividade opcional; 3) 

as atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
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superior, desenvolvidas pelo estudante, podendo ser equiparadas ao estágio em 

caso de previsão no projeto pedagógico do curso (instituídos pela Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008). 

A legislação prevê ainda: 4) o estágio voluntário, desde que a sua 

realização seja requisito obrigatório pela Instituição de Ensino para a aprovação e 

obtenção de diploma (Instituído pela Resolução nº 42, de 16 de junho de 2009, do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)), sendo realizado pelo estudante 

de forma gratuita. 

Por último, temos: 5) o programa MP Residência, constituindo-se um 

estágio direcionado a alunos de pós-graduação, visando ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do estagiário para a vida cidadã e para o trabalho, 

envolvendo pesquisa, extensão e cooperação, com ênfase na integração 

profissional do estagiário com as atribuições do Ministério Público (Instituído pela 

Lei Complementar nº 462, de 02 de janeiro de 2012). 

 No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte são praticados 

dois tipos de estágio: o estágio não obrigatório e o estágio de pós-graduação, 

sendo, pois, o de pós-graduação, o escopo deste estudo. 

O ingresso no quadro de estagiário de pós-graduação, denominado MP 

Residente, dá-se mediante processo seletivo, por meio de edital público 

disciplinado por ato do Procurador-Geral de Justiça. O CNMP disciplina que a 

seleção pública deve ser precedida de convocação por edital público e é 

composta por, pelo menos, uma prova escrita sem identificação do candidato. 

 Com base no princípio da impessoalidade, é vedada a designação de MP 

Residente para atuar, sob orientação ou supervisão, diretamente, subordinado a 

membro do Ministério Público, ou servidor investido de cargo ou direção, chefia 

ou assessoramento que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro 

grau, por consanguinidade, adoção ou afinidade, conforme estabelece a 

Resolução nº 42/2009, do CNMP.  

 Ainda, essa resolução veda ao MP Residente o exercício de atividades 

concomitantes em outro ramo da Justiça, assim como o exercício da advocacia, 

tanto pública quanto privada; e ainda em estágio de programas similares em 

qualquer outro órgão da Administração Pública, sob pena do seu desligamento. 

 O estudante em estágio de pós-graduação, conforme Resolução nº 022, de 
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03 de fevereiro de 2017, receberá bolsa mensal no valor de R$ 1.350,00 (Um mil 

trezentos e cinquenta reais), bem como auxílio-transporte pago em pecúnia, no 

valor equivalente a 02 (duas) passagens do transporte coletivo de passageiros 

praticado no município de Natal/RN por dia, proporcionalmente aos dias 

efetivamente estagiados. 

O MP Residente tem carga horária semanal de 30 (trinta) horas, devendo 

propiciar ao estudante de pós-graduação a complementação do ensino e da 

aprendizagem, sendo planejado, executado, acompanhado e avaliado em 

conformidade com os currículos dos respectivos cursos, tendo assegurado um 

período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante 

suas férias escolares, onde os dias de recesso previstos no Termo de 

Compromisso de Estágio serão concedidos de maneira proporcional, no caso do 

estágio de pós-graduação ter duração inferior a 01 (um) ano, segundo preconiza a 

Resolução nº 42/2009, do CNMP.  

 Para entrar em exercício o estagiário de pós-graduação, precisa estar 

regularmente matriculado e cursando pós-graduação, em nível de especialização, 

mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em instituição de ensino oficial ou 

reconhecida pelo MEC e conveniada com o MPRN, em área afetas às funções 

institucionais da instituição, ou com elas afins, além da apresentação da seguinte 

documentação: certidão comprobatória de matrícula em curso de pós-graduação; 

comprovação de quitação com a justiça eleitoral; comprovação de quitação com o 

serviço militar obrigatório, para os homens; e, certidão de inexistência de 

antecedentes criminais ou de condenação por improbidade administrativa, 

conforme a Resolução nº 42/2009, do CNMP. 

Por intermédio do Setor de Estágios, o estagiário de pós-graduação 

considerado apto para exercer as suas atividades, inicialmente, precisa assinar o 

Termo de Compromisso de Estágio (Anexo D), com informações sobre o 

concedente (Instituição que abre campo de estágio, nesse contexto, o MPRN), 

que conforme a Lei Complementar Estadual nº 462/2012, tem as seguintes 

obrigações: celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 

educando, zelando por seu cumprimento; ofertar instalações que tenham 

condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social e 

profissional. 

Assim como, orientar e supervisionar o MP Residente, de forma isolada, ou 
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simultaneamente, até o limite de 10 (dez) estagiários, por membro, ou servidor, do 

Ministério Público, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do MP Residente; contratar, em favor do MP 

Residente, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de estágio; por 

ocasião do desligamento do MP Residente, entregar declaração ou certificado de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos e da avaliação de desempenho; manter à disposição da fiscalização e 

dos interessados documentos que comprovem a relação de estágio; e, enviar à 

instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao MP Residente. 

Em relação ao estagiário, a Lei Complementar Estadual nº 462/2012, 

destina como suas obrigações: elaborar, para análise da instituição de ensino, 

relatórios semestrais sobre suas atividades; obedecer aos horários de entrada e 

saída de sua jornada diária; cumprir as atividades que lhe forem designadas, 

observada sua capacitação; ter comportamento compatível com a natureza da 

sua função; e, manter sigilo quanto a quaisquer fatos de que tenha conhecimento 

em razão da atividade de estágio. 

Quanto à instituição de ensino – Interveniente (instituição que o estudante 

está matriculado), segundo a Lei Federal nº 11.788/2008, tem-se as seguintes 

obrigações, em relação aos estágios de seus educandos: celebrar termo de 

compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 

quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, 

indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 

curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar; avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua 

adequação à formação cultural e profissional do educando; indicar professor 

orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. 

Assim como, exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não 

superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; zelar pelo cumprimento do 

termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas; elaborar normas complementares e 

instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; e, comunicar à parte 
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concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 

 Definidas as obrigações dos envolvidos na relação de estágio 

(Concedente, Estagiário e Instituição de Ensino), o Termo de Compromisso de 

Estágio é assinado pelas partes interessadas. 

 Acompanhando o Termo de Compromisso de Estágio, tem-se o Plano de 

Atividades de Estágio4 (Anexo E), com a classificação da natureza do estágio se 

obrigatório ou não-obrigatório. Dados de identificação do estagiário, atividades a 

serem desenvolvidas, parecer do professor-orientador do curso e assinatura das 

partes envolvidas. 

 Existe também um Instrumento de Acompanhamento do Estágio no MPRN 

(Anexo F), que contempla três tipos de informações: frequência, relatório de 

avaliação de desempenho e o relatório de atividade do estagiário para atender a 

legislação que envolve a responsabilidade entre as partes envolvidas. 

 A frequência contém (identificação do estudante, da instituição de ensino, 

início do estágio, mês e ano de referência e lotação), Relatório de Avaliação de 

Desempenho de Atividades, com critérios do Supervisor (pontualidade e 

assiduidade; responsabilidade, iniciativa e criatividade; produtividade; presteza e 

conduta ética), critérios do estagiário. 

 Os critérios do estagiário (compatibilidade com o currículo desenvolvido no 

curso; conhecimento práticos para sua formação profissional; relacionamento com 

as pessoas; orientação sobre as atividades desenvolvidas e satisfação pessoal 

com o estágio). 

 Por fim, o Relatório de Atividades que aborda as atribuições descritas no 

Plano de Atividades de Estágio, onde podem ser acrescidas outras atividades 

realizadas pelo estudante ao longo do estágio. O documento é finalizado com a 

assinatura do estagiário e da instituição de ensino. 

 Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 462/2012, o 

estagiário deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 

instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, que poderá no 

máximo orientar 10 (dez) estudantes e que o plano de atividades do estagiário, 

                                                 
4 O Termo de Compromisso de Estágio também contempla o tipo de estágio, a duração, prazo do 
estágio, carga horária, a proposta pedagógica do curso, regime de estágio, previsão de recesso 
(indenização) do estagiário e número da apólice de seguro contra acidentes pessoais. 
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elaborado de acordo com as partes envolvidas, será incorporado ao Termo de 

Compromisso de Estágio. 

  
1) Professor: a supervisão do estágio deve ser feita pelo professor 
da disciplina de estágio supervisionado;  
2) Relatório: a supervisão deve ser realizada com base no que o 
aluno estagiário escrever no seu relatório de estágio;  
3) Proximidade com o aluno: a supervisão pela universidade deve 
ser realizada mais próxima aos alunos;  
4) Proximidade com o professor: a supervisão pela universidade 
deve ocorrer com uma maior proximidade com o professor 
colaborador;  
5) Subsídios: a universidade (ou a disciplina de estágio 
supervisionado) deve fornecer subsídios para que o aluno 
compreenda o que é o estágio e como esse deve ocorrer. 
(ANDRADE, 2013 p. 1027). 
 

 O objetivo principal do estágio é promover condições para que o estudante 

coloque em prática o conhecimento adquirido na academia. O estágio é o espaço 

onde o educando observa as técnicas e práticas dos funcionários mais 

experientes, sendo de fundamental importância esse processo para a sua 

formação profissional. 

 A Resolução nº 007, de 02 de setembro de 2014 do Conselho Superior do 

Ministério Público – CSMP5, fixa em 60 a quantidade de vagas de estágio pós-

graduação (MP Residência) na área jurídica e 17 na área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Recentemente a Resolução nº 007/2014 – CSMP, foi revogada pela Resolução nº 006/2017 – 
CSMP (Anexo C), ampliando o quantitativo de 85 vagas de estágio na área jurídica e 22 vagas na 
área administrativa. 
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3 METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO 

 

 Tendo sido apresentado o referencial teórico, este capítulo destina-se a 

descrever a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho, uma vez 

que se configura de suma importância, porque fornece subsídios para transformar 

a visão da pesquisa em realidade. 

Trata-se de um diagnóstico que tem como objetivo investigar o processo 

institucional do estágio de pós-graduação no MPRN e a sua contribuição na vida 

profissional dos estudantes a aplicabilidade do conhecimento da academia, na 

prática do estágio. 

 
O diagnóstico organizacional consiste na primeira etapa do 
processo de consultoria e assistência técnica que visa 
proporcionar à organização as condições necessárias para seu 
desenvolvimento e aprimoramento de modo que o seu 
desempenho atinja níveis satisfatórios de eficiência e eficácia. 
(HESKETH apud KINGESKI, 2005, p. 1). 

 

O diagnóstico é um mecanismo pelo qual se permite obter indicadores para 

analisar determinadas situações e com essas informações ter uma visão geral do 

objeto em estudo, possibilitando a busca de avanços e adequações necessárias 

para o melhor desenvolvimento de uma prática. 

A pesquisa será de natureza quanti-qualitativa, na medida em que será 

realizado levantamento de dados estatísticos e suas respectivas análises. 

Ressaltamos, também, que a pesquisa terá natureza documental, na medida em 

que utiliza relatórios e documentos institucionais (Apêndice B).  

 O universo da pesquisa abrange 68 estudantes de pós-graduação no 

MPRN, 54 da Área Jurídica e 14 da Área Administrativa (Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis e Engenharia Civil), que 

ingressaram no estágio no período de abril de 2015 a março de 2017. O ano de 

2015 foi selecionado em virtude de ser o período em que o programa se 

consolidou efetivamente na Instituição. 

 Como critério de inclusão do estudo para caracterização dos estagiários de 

pós-graduação, foram considerados os 68 estudantes que no período estavam 

inseridos no programa. Como critério de exclusão, 4 desses estudantes não 

possuíam 6 meses de estágio, não estando aptos para submeterem-se a 
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avaliação de desempenho, conforme preconiza a Lei Federal nº 11.788/2008. 

Portanto, na investigação da avaliação de desempenho do estágio foram 

considerados apenas 64 (sessenta e quatro) estudantes. 

 Os dados para a coleta e o desenvolvimento da pesquisa advêm 

diretamente de dois documentos institucionais, a saber: o Termo de Compromisso 

de Estágio com Plano de Atividades de Estágio; e o Instrumento de 

Acompanhamento do Estágio que integra o Relatório de Avaliação de 

Desempenho com critérios do Supervisor e do Estagiário de Pós-Graduação e o 

Relatório de Atividades dos estudantes por área. 

O diagnóstico abrange, portanto, duas fases: inicialmente, uma pesquisa 

documental com acesso aos relatórios disponíveis no Setor de Estágios do 

MPRN, visando ao conhecimento e caracterização dos estagiários de pós-

graduação da instituição. Na segunda fase, a análise dos relatórios de 

acompanhamento de estágio, com ênfase nos critérios de avaliação do supervisor 

e nos critérios de avaliação do estagiário. 

Para a caracterização dos estagiários foram selecionados quatro variáveis 

(distribuição por gênero, faixa etária, tempo de estágio e área de atuação), sobre 

os critérios de avaliação de desempenho dez variáveis, divididas entre cinco do 

supervisor de estágio (Pontualidade e Assiduidade; Responsabilidade, Iniciativa e 

Criatividade; Produtividade; Presteza e Conduta Ética) e cinco variáveis de 

avaliação do estagiário (Compatibilidade com o currículo desenvolvido no curso; 

Conhecimentos práticos para sua formação profissional; Relacionamento com as 

pessoas; Orientação sobre as atividades desenvolvidas e Satisfação pessoal com 

o estágio). 

 Os dados coletados são processados através do software editor de planilha 

Microsoft Office Excel, com discussão e interpretação desses dados, 

apresentados no formato de tabela e gráficos, com as respectivas discussões e 

interpretações. Conforme Vergara (2006, p. 55) “a representação dos dados 

obtidos faz-se principalmente, através de tabelas e gráficos, isto é, os dados são 

submetidos a um tratamento estatístico”. 

 Com base nesses procedimentos metodológicos investiga-se o processo 

institucional do estágio de pós-graduação no MPRN e a sua contribuição na vida 

profissional dos estudantes, o qual se constitui o objetivo geral deste trabalho. 

O estudo foi realizado com base nos dados secundários dos instrumentos 
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produzidos no MPRN, especificamente pelo Setor de Estágios, sendo 

resguardado o sigilo e o anonimato necessário ao manuseio dos documentos 

institucionais e à pesquisa científica (Apêndices A e C), conforme elucida a Lei 

Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994. 
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4 COMPREENDENDO O ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO MPRN: 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo descrevemos os resultados obtidos ao longo da 

investigação. Inicialmente, tem-se a caracterização dos estagiários de pós-

graduação do MPRN. Na sequência, o detalhamento dos critérios de avaliação do 

estágio na ótica dos supervisores e dos estagiários do programa MP Residência. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MPRN 

 

 Para caracterização dos estudantes que desempenharam suas atividades 

no MPRN, no período de abril de 2015 a março de 2017, o Gráfico 1 apresenta a 

distribuição dos Estagiários de pós-graduação por gênero. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos Estagiários de pós-graduação por gênero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
    

 Podemos verificar que o Gráfico 1 evidencia o predomínio do gênero 

feminino 75%, em comparação ao gênero masculino com 25%, entre os 

estagiários de pós-graduação no MPRN. Observamos, nas últimas décadas, o 

predomínio das mulheres no ensino superior, isso é um fenômeno mundial, assim 

como, seu ingresso em áreas profissionais anteriormente dominadas pelo sexo 

masculino. 

 Em estudo realizado por Arlene Ricoldi e Amélia Artes (2016), verificamos 
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que em 1947, nos Estados Unidos, 29% dos estudantes de nível superior eram 

mulheres, crescendo para 40% nos anos de 1970, e a partir de 1980, estas já 

eram maioria. Já no Brasil, em 2010, apenas 13% dos jovens brasileiros de 18 a 

24 anos estavam matriculados no ensino superior, dos quais 52% eram mulheres.  

 Dando continuidade à caracterização dos estagiários de pós-graduação do 

MPRN, o Gráfico 2, a seguir, mostra a quantidade de MP Residentes por faixa 

etária. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos Estagiários de pós-graduação por faixa etária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
 

 

A análise do Gráfico 2 revela a faixa etária prevalecente entre os 26 a 30 

anos com 65,0%, seguido pelas pessoas até 25 anos com 15,0% e das que estão 

no intervalo de 31 a 35 anos com 14,0%, portanto, são pessoas mais experientes 

e em outra conjuntura já estariam com o emprego formal. Esse dado mostra as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho, em que segundo Antunes e Druck 

(2015), o sistema capitalista de produção para manter a sua hegemonia, busca 

artifícios e manobras para se consolidar, através da lógica financeira, pautada nas 

novas tecnologias, nos novos modelos de gestão, na terceirização, informalidade 

e precarização das relações de trabalho. 

Percebemos, então, que os jovens estão sendo inseridos no mercado de 

trabalho mais tardiamente, tendo o estágio como um diferencial no seu currículo, 

o que dará melhores condições de sobressair em um processo de seleção e na 

conquista do seu primeiro emprego, ou seja, no ingresso no mercado formal. 
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 É válido citar que a informação sobre a faixa etária dos estagiários de pós-

graduação do MPRN está em consonância com os dados expostos no Gráfico 3 a 

seguir, relativo ao tempo de estágio desses estudantes. Ressaltamos que o 

estágio tem a duração de até dois anos (24 meses), restrito aos estudantes que 

não possuem vínculo empregatício. 

 Percebemos que, pela idade e maturidade da maioria desses estagiários, o 

indicador do tempo de estágio que se destaca é o período de estágio de até 24 

meses com 54,4%, portanto, esses estudantes ainda estão se qualificando para o 

sonhado emprego, enquanto isso, permanecem no estágio aguardando a 

oportunidade para o ingresso no mercado de trabalho. Seguido dos até 12 meses 

com 22,1%, revelando a permanência deste público no programa de estágio. 

  

Gráfico 3 – Distribuição dos Estagiários de pós-graduação por tempo de estágio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
  

 Conforme observado, existe uma conexão entre os Gráficos 2 e 3, a idade 

com o tempo de estágio, em que o estágio pode ser visto como o elo para 

conseguir seu emprego mediante o acúmulo da sua experiência profissional e 

melhoria do currículo, já que os empregadores consideram o conhecimento 

prático fundamental.  

 O MPRN também possibilita durante ou ao término do estágio, a 

oportunidade de contratação do estagiário para os cargos de assessoria, portanto 

um emprego formal, assim como, aos estudantes do curso de direito, contar o 
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estágio como atividade jurídica6 e pontuação nos concursos para Promotor de 

Justiça. A experiência configura-se importante prática para sua carreira 

profissional, assim como uma fonte de renda. 

 O Gráfico 4, apresenta a distribuição dos Estagiários de pós-graduação por 

área de Estágio. Conforme a natureza da instituição e a legislação, esta reserva 

maior número de vagas na área jurídica do que na administrativa. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos Estagiários de pós-graduação por área de estágio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
       
 O Gráfico 4, evidencia a área Jurídica como a prevalecente com 80,9% e à 

área administrativa 19,1%, distribuídos entre os cursos de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis e Engenharia Civil dos campos de 

estágio. 

 Segundo Peixoto et al. (2014, p. 530), “as atividades que circunscrevem os 

estágios têm como orientação possibilitar o questionamento curricular e, 

principalmente, relacionar teorias e práticas desenvolvidas ao longo das 

atividades curriculares”. 

 Nesse sentido, para apresentar as atividades por área de estágio, serão 

consideradas as informações do plano de atividades do estagiário, documento 

pertencente ao Termo de Compromisso do Estágio e ao Relatório de 

                                                 
6 Atividade jurídica: atividade privativa de bacharel em direito e que exige a utilização 
preponderante de conhecimentos jurídicos. A maioria dos concursos na área jurídica, a exemplo 
da magistratura, exigem a experiência jurídica de três anos. 
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Acompanhamento de Estágio, nesse último instrumento, o estagiário tem a 

liberdade de acrescentar outras atividades que esteja desempenhando relativas a 

sua formação. A seguir será exposto o mapeamento das atividades dos 

estagiários por área de atuação. 

 Na Área Jurídica, o estagiário volta-se para a realização de pesquisas 

jurisprudenciais, doutrinárias e de casos concretos; Realização de diligências e 

acompanhamento de processos; Participação em audiências e sessões dos 

Tribunais; Manuseio das principais revistas jurídicas e de jurisprudências, tais 

como Revista do STF, Revista do STJ e outras; Participação em seminários, 

congressos sobre temas jurídicos, desenvolvendo reflexões sobre seus efeitos 

práticos. 

  Aos estagiários da área de Administração, à realização de pesquisas, 

consultas em áreas relacionadas à área de formação; Auxílio no desenvolvimento 

de atividades administrativas; Redação de ofícios, despachos, memorandos, 

relatórios; Auxílio no desenvolvimento de programas e projetos no MPRN. 

À atuação dos estagiários de Arquitetura e Urbanismo, o auxílio na 

realização de projetos arquitetônicos e de detalhamento construtivos das 

Promotorias de Justiça; digitalização de levantamentos arquitetônicos e 

elaboração de layout nas Salas das Promotorias de Justiça; auxílio na elaboração 

de projetos básicos e executivos para construção das Sedes das Promotorias: 

projetos de instalações elétricas; projetos de instalações hidros sanitárias; 

projetos de estrutura. 

Assim como os projetos de rede lógicas e telefonia; projetos de águas 

pluviais e de combate ao incêndio; auxílio na elaboração de cadernos de 

especificações das obras e de planilhas orçamentárias; auxílio na elaboração de 

relatórios de impacto de vizinhança; tráfego urbano e projetos de acessibilidade; 

auxílio na realização de vistorias em imóveis para acomodar prováveis sedes de 

Promotorias; auxílio na adequação das instalações elétricas e rede lógica em 

imóveis locados; auxílio na realização de vistorias em terrenos para futuras 

construções de sedes próprias. 

Na área de Ciências Contábeis, os estagiários devem realizar a atualização 

de valores; operações matemáticas; elaboração de tabelas e estatísticas; 

formulários de quesitos; indicação de documentos; auxílio na análise de prestação 

de contas; auxílio na verificação da regularidade fiscal; auxílio na análise 
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processual (conferência de empenho/liquidação). 

Os estagiários da Engenharia Civil, atuar no auxílio na análise de 

Topografia e sondagens realizadas em terrenos para construção de novas 

Promotorias; auxílio na elaboração de Planilhas Orçamentárias; auxílio na 

avaliação de levantamentos de terrenos para futuras sedes de Promotorias; 

auxílio na Elaboração de Projetos de: Estrutura; Instalações Elétricas; Rede 

Lógica e Telefonia; Instalações Hidros sanitárias; Águas Pluviais; e Combate ao 

Incêndio; auxílio no quantitativo e composição de preços unitários para 

elaboração de Planilhas Orçamentárias; auxílio na manutenção de Prédio das 

Promotorias; auxílio na realização de vistorias em terrenos para futuras 

construções de sedes das Promotorias; auxílio na elaboração de cadernos de 

especificações das obras. 

 Às áreas de atuação dos Estagiários de Pós-graduação, são: Área Jurídica 

(Direito) e Área Administrativa (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Contábeis e Engenharia Civil), abrangendo os polos de Açu, Angicos, Apodi, 

Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha, João Câmara, Jucurutu, Macau, 

Macaíba, Mossoró, Natal, Nova Cruz, Parnamirim, Patu, Pau dos Ferros, Santa 

Cruz e São José de Mipibu. 

 Destacamos, ainda, que o MPRN fomenta a produção científica e sua 

publicação em periódico institucional, devidamente registrado com o número de 

ISSN, como também propicia melhorias da sua capacitação em cursos de 

aperfeiçoamento, oferecidos nas diversas áreas de atuação do Parquet. 

 

4.2 INVESTIGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO DE PÓS-

GRADUAÇÃO NO MPRN 

 

A Avaliação de Desempenho de Atividade do Estagiário permite 

estabelecer um parâmetro de mensuração sobre a aplicabilidade dos 

conhecimentos acadêmicos à prática do estágio. 

  

Do ponto de vista do desenvolvimento individual, a avaliação 
fornece o feedback essencial para discutir os pontos fortes e 
fracos dos funcionários, e também para aprimorar o desempenho. 
Independentemente do nível de desempenho do funcionário, o 
processo de avaliação fornece uma oportunidade para identificar 
questões a serem discutidas, para eliminar qualquer problema 
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potencial e estabelecer novas metas, de modo a atingir um alto 
desempenho (BOHLANDER, 2009, p. 2016). 

 

 Com o objetivo de aferir o desempenho, o Parquet Estadual disponibiliza 

Relatório de avaliação de desempenho contendo critérios para os Supervisores 

de Estágio e para os Estagiários de pós-graduação. 

O critério do Supervisor revela-se de grande importância para a vida 

profissional do educando, pois confere ao supervisor a capacidade de mediar a 

aplicabilidade do conhecimento da academia, na prática do estágio na instituição. 

Desta forma, contribui para a eficiência no desenvolvimento do estágio e maior 

eficácia nas atividades desenvolvidas pelos estagiários. 

 Os indicadores de avaliação de desempenho por parte dos supervisores e 

estagiários de pós-graduação, obedecem a mesma escala de valores: ótimo (9,0 

a 10,0); muito bom (7,0 a 8,99); bom (5,0 a 6,99); regular (3,0 a 4,99); e 

insuficiente (1,0 a 2,99). 

 A Tabela 1, a seguir, apresenta os percentuais de avaliação dos critérios 

por parte do Supervisor de Estágio, que compreende cinco variáveis distribuídas 

em pontualidade e assiduidade; responsabilidade, iniciativa e criatividade; 

produtividade; presteza e conduta ética. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos critérios – Supervisor de estágio 

 

Critérios 

Indicadores 
Ótimo % Muito Bom % Bom % Regular % Insuficiente % Total 

Geral 

% 

Pontualidade e 

Assiduidade 

51 80,0 8 12,5 3 4,5 1 1,5 1 1,5 64 100,0 

Responsabilidade, 

iniciativa e criatividade 

42 65,6 12 18,9 8 12,5 1 1,5 1 1,5 64 100,0 

Produtividade 40 62,5 14 22,0 9 14,0 - - 1 1,5 64 100,0 

Presteza 44 68,7 11 17,3 8 12,5 - - 1 1,5 64 100,0 

Conduta Ética 54 84,6 7 10,9 2 3,0 - - 1 1,5 64 100,0 

Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
 

 De acordo com a Tabela 1, constatamos que o critério do supervisor de 

estágio, que mais se destaca é o da conduta ética, da direita para a esquerda 

dos valores dos indicadores, com critério ótimo (84,6%), seguido de muito bom 

(10,9%) e bom (3,0%). 

A conduta ética é contemplada no Termo de Compromisso de Estágio, na 

cláusula 10ª referente aos requisitos com os quais o estagiário deve se 
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comprometer, ou seja, manter conduta disciplinar de acordo com a moral e os 

bons costumes; conhecer e cumprir os regulamentos e normas internas do 

MPRN, especialmente aquelas que resguardem a manutenção do sigilo das 

informações a que tiver aceso em decorrência do estágio. Assim como, a cláusula 

11ª sobre o desligamento do estágio, enfatiza a conduta incompatível com a 

exigida pelo MPRN. Logo, o aspecto ético deve ser observado a rigor pelo 

estagiário. 

Ser um ótimo profissional, pontual e assíduo, ter responsabilidade, 

iniciativa e criatividade e ser prestativo, além de conhecimentos técnicos é muito 

bom, mas não basta todas essas qualidades se não tiver uma boa conduta ética. 

 

A conduta ética universal independe das culturas, cujos costumes 
são diferenciados, ou seja, o zelo, a honestidade, e a competência 
são virtudes desejadas em qualquer exercício profissional 
independente da área de atuação ou cultura em que for 
desenvolvido (ARANTES, 2013, p. 40). 

 

Todo bom profissional precisa seguir padrões éticos da sociedade e de 

valores dentro do ambiente de trabalho, pois é essencial no comprometimento. A 

boa conduta ética traz maior prazer no exercício da profissão, pois o desempenho 

de suas atividades baseado em padrões, vão além do Direito e da Moral, mas do 

compromisso da sua própria essência, refletindo positivamente no ambiente de 

trabalho. 

O critério de pontualidade e assiduidade ocupa a segunda posição na 

avaliação dos supervisores, com conceito ótimo (80,00%), seguido de muito bom 

(12,5%) e bom (4,5%).  A pontualidade pode ser entendida como característica de 

que quem é pontual, ou seja, chega e sai no horário correspondente. Já a 

assiduidade tem como marca a regularidade ou frequência. 

 

A pontualidade consiste no comparecimento à repartição dentro 
do horário estabelecido e a assiduidade o comparecimento 
habitual e contínuo ao serviço para o desempenho das funções 
relativas à sua esfera de competência (JOSÉ, 1999). 

 

 A pontualidade e a assiduidade são dois critérios que apesar de andarem 

juntos, têm sentidos diferentes, estão presentes no ambiente de trabalho e 

definem o perfil de um profissional, contribuindo para o aumento da eficiência das 

pessoas. 
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O dever de pontualidade exige o comparecimento do profissional 
na hora certa, enquanto que o dever de assiduidade revela o 
comparecimento habitual ao serviço. O profissional pode ser 
pontual e não assíduo ou assíduo e não pontual (JOSÉ, 1999). 

 

Não basta ter o desconto na bolsa estágio e no auxílio-transporte por falta 

ao estágio, é necessário manter a disciplina da pontualidade e da assiduidade, 

pois tais características definem o perfil de um profissional que está querendo se 

firmar no tão concorrido e acirrado mercado de trabalho. 

Teve destaque como terceiro critério levantado pelo supervisor a presteza, 

com ótimo (68,7%), muito bom (17,3%) e bom (12,5%). Esse critério está 

relacionado à solicitude, ou seja, um profissional que desempenha suas 

atividades sempre de maneira célere, demonstrando agilidade em suas ações. 

 

A EC n. 45/2004, ampliando os direitos e garantias fundamentais, 
estabeleceu, no art. 5.º, LXXVIII, que a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (LENZA, 
2012, p. 1033). 

 

É o chamado “princípio da celeridade processual”, que garante a presteza 

na solução dos litígios da forma mais rápida possível, permitindo maior rapidez 

nas atividades desenvolvidas. 

O quarto critério em evidência foi a responsabilidade, iniciativa e 

criatividade ótimo (65,6%), muito bom (18,9%) e bom (12,5%), A 

responsabilidade está relacionada a capacidade de cumprir com suas obrigações. 

O estágio é o momento exato que um estudante tem para adquirir esse hábito 

durante o desempenho de suas atividades. 

 
Responsabilidades são deveres ou obrigações em relação a 
resultados, atividades, recursos, pessoas, decisões ou padrões de 
conduta. Assumir uma responsabilidade significa garantir que o 
resultado será atingido, a atividade será realizada, o recurso será 
preservado ou utilizado corretamente, a pessoa será protegida, 
realizará alguma tarefa ou alcançará algum resultado, a decisão 
será tomada ou implementada e o padrão de conduta será 
observado. Responsabilidade também significa responder pelas 
consequências das atividades e decisões (MAXIMIANO, 2000, p. 
268). 

 
 

A responsabilidade tem que ser uma característica marcante na vida de 

qualquer pessoa, ou seja, é necessário garantir confiança no ambiente de 
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trabalho, pois isso definirá o perfil do futuro profissional. 

 A iniciativa tem relação direta com a proatividade, ou seja, é necessário 

que o estudante que está começando na vida profissional esteja atento a tudo que 

se passa ao seu redor. Gramigna (2002, p. 55), assevera que a iniciativa “é a 

capacidade para atuar de forma proativa e arrojada diante de situações diversas”. 

O estudante no desempenho de suas atividades precisa agir rápido e ter 

raciocínio lógico diante das situações que surgem no ambiente de trabalho. A 

criatividade é outra variável muito importante, pois possibilita que o estudante no 

ambiente de trabalho possa vislumbrar melhorias de processos e possa 

apresentar soluções inovadoras. 

 

Criatividade é o processo por meio do qual as ideias são geradas, 
desenvolvidas e transformadas em valor (John Kao). Implica 
descobrir maneiras novas e efetivas de lidar com o mundo, 
resolver problemas e ampliar o círculo de influências. 
(GRAMIGNA, 2002, p; 145). 

 

O último critério de avaliação relatado pelo supervisor foi o da 

produtividade, com ótimo (62,5%), muito bom (22,0%) e bom (14,0%). O critério 

demonstra que os estudantes de pós-graduação estão sendo bastante produtivos 

no desenvolvimento de suas atividades, capacidade de otimização de recursos e 

redução de desperdícios. Maximiano (2000, p. 116) ensina que a “produtividade é 

a relação entre resultados obtidos e recursos utilizados”. 

O estudante no ambiente de trabalho necessita estabelecer metas, pois 

precisa alcançar seus objetivos, utilizando para isso o conhecimento e o ambiente 

no qual está tendo a oportunidade de desempenhar e desenvolver suas 

atividades. A produtividade é um elemento que precisa fazer parte do profissional 

que está ingressando no mercado de trabalho, exigindo profissionais ágeis e 

produtivos e que possam dar retorno rápido para a organização. É importante 

destacar que a avaliação dos critérios por parte do Supervisor de Estágio, não 

apresenta dados significativos quanto ao desempenho regular e insuficiente. 

 Esses critérios são utilizados pelo Supervisor para avaliar o estagiário de 

pós-graduação, possibilitando um parâmetro para mensurar o desempenho das 

suas atividades. Assim buscam, por meio do estágio, a prática do que é visto na 

academia. 

O estudante tem no estágio a oportunidade de aprimorar os conhecimentos 
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adquiridos na academia, desenvolvendo suas habilidades e procurando absorver 

o que o estágio tem de melhor. É uma experiência enorme, pois traz resultados 

práticos daquilo é aprendido na teoria, além das oportunidades de emprego que 

podem surgir dentro da instituição. 

 A Tabela 2, a seguir, apresenta os percentuais de avaliação dos critérios 

utilizados por parte dos estagiários de pós-graduação. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos Critérios – Estagiário de pós-graduação 

 

Critérios 

Indicadores 
Ótimo % Muito Bom % Bom % Regular % Insuficiente % Total % 

Compatibilidade com o 

currículo curso 

 

44 

 

68,7 

 

15 

 

23,5 

 

5 

 

7,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

 

100,0 

Conhecimentos formação 

profissional 

 

52 

 

81,5 

 

9 

 

14,0 

 

3 

 

4,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

 

100,0 

Relacionamento com as 

pessoas 

 

51 

 

80,0 

 

13 

 

20,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

 

100,0 

Orientação atividades 

desenvolvidas 

 

51 

 

80,0 

 

11 

 

17,0 

 

2 

 

3,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

 

100,0 

Satisfação pessoal com o 

estágio 

 

50 

 

78,1 

 

9 

 

14,1 

 

5 

 

7,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64 

 

100,0 

Fonte: Dados elaborados a partir dos documentos do Setor de Estágios/MPRN (2017). 
 

O critério conhecimentos práticos para sua formação profissional é o 

que mais se destaca, da direita para a esquerda dos valores dos indicadores em 

primeiro lugar com ótimo (81,5%), muito bom (14,0%) e bom (4,5%). Com base 

nos resultados apresentados na tabela 2, pode-se constatar que o estágio no 

MPRN está contribuindo para sua formação profissional, ou seja, o estágio tem 

viabilizado conhecimento prático e o desenvolvimento das competências próprias 

da atividade profissional. 

 Obter conhecimentos práticos é o ápice de qualquer estágio, pois esse é o 

objetivo principal do estudante que está se preparando para ser inserindo no 

mercado de trabalho.  

 
O saber adquirido durante a trajetória escolar ou acadêmica pode 
ser medido por meio da execução prática de uma tarefa, e esta, 
dialeticamente, impõe arranjos, ajustes e revisão na construção 
teórico intelectual do educando. O saber e o fazer se 
complementam, embora sejam ações que possam ser 
antagônicas conceitualmente. Esta complementaridade evidencia 
a importância do estágio no Ensino Técnico, Tecnológico e 
Superior. Trata-se de uma oportunidade educativa de reforço 
mútuo entre a teoria e a prática (COLOMBO e BALLÃO, 2014, p. 
172-173). 
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Em estudo realizado por Silva e Teixeira (2013), o estágio é compreendido 

pelos estudantes como experiência que possibilita conhecer diversas áreas de 

atuação da profissão, descobrir interesses, orientar as escolhas dentro do curso e 

o projeto profissional. A realização do estágio, portanto, alia conhecimento 

acadêmico com a experiência vivencial do ambiente de trabalho, pois, elucida e 

complementa na prática os temas abordados em sala de aula, logo, permitindo o 

cumprimento do seu papel social, ajudando dessa forma as novas gerações e 

profissionais que o país necessita. 

Em seguida, dois critérios ocuparam o segundo lugar na opinião dos 

estagiários, a orientação nas atividades desenvolvidas com o percentual ótimo 

(80,0%), muito bom (17,0%) e bom (3,0%) e o relacionamento com as pessoas 

com ótimo (80,0%) e muito bom (13,0%). A Lei Federal nº 11.788/2008, orienta as 

instituições que contratam estagiários, sobre seus direitos e obrigações para que 

seja assegurado ao estudante, o aprendizado prático, contribuindo para sua 

formação profissional. 

 Para a realização do estágio pelo aluno, é necessário que cada estudante 

tenha o seu Supervisor. No Ministério Público Potiguar, os Supervisores são 

designados de acordo com a área de estágio do estudante, com formação 

acadêmica na área, podendo supervisionar no máximo 10 estagiários.  

 

O estágio curricular com supervisão do docente deve estimular a 
relação ensino-aprendizagem, complementando a formação do 
educando com o treinamento prático em situação real, que ao 
mesmo tempo é educativa, formativa e presta serviços à 
comunidade. O objetivo é aperfeiçoar o acadêmico em sua 
totalidade, respeitando o embasamento ético e disciplinar da 
profissão, procurando desenvolver indivíduos críticos e agentes de 
transformação social (VIANA ET AL, 2012, p. 340). 

  

 A Supervisão do estágio é de grande importância para o estagiário, 

principalmente quando os estudantes tem retorno dos seus questionamentos, 

garantindo-se o aprendizado prático. 

 Em estudo realizado por Silva e Teixeira (2013), os estagiários referiram a 

importância da avaliação por parte do Supervisor, fazendo uma antecipação do 

seu desenvolvimento, por ainda não ser capaz de dominar completamente as 

tarefas. Ao receberem o feedback do supervisor melhoram a eficiência de suas 

tarefas auxiliando estes a identificar aspectos que precisam melhorar. 
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O critério relacionamento com as pessoas, que também ocupou a 

segunda posição na avaliação dos estagiários, é de suma importância para o 

desenvolvimento do profissional, um ambiente de trabalho sadio e motivado 

ajudará no alcance das metas preestabelecidas. 

 As transformações do mundo do trabalho requer profissionais 

comprometidos que aprendam a se relacionar bem com os seus colegas de 

trabalho. O sucesso desse novo modelo de gestão configurado como novo 

modelo da administração pública brasileira “o modelo público da administração 

pública gerencial7” que prima pela celeridade dos processos, requerendo cada 

vez mais trabalhadores ágeis com postura proativa e empreendedora, que saibam 

lidar com um trabalho em equipe multidisciplinar. 

 

Relacionamento interpessoal é a habilidade para interagir com as 
pessoas de forma empática, inclusive diante de situações 
conflitantes, demonstrando atitudes assertivas, comportamento 
maduro e não combativo. Facilidade para obter a adesão da 
equipe nas propostas de empreendimento (GRAMIGNA, 2002, p. 
56). 

 

 O relacionamento interpessoal é peça fundamental no ambiente de 

trabalho, pois são as pessoas que movimentam as organizações e isto repercute 

nas decisões, resultados e clima organizacional, daí a importância das pessoas 

terem um boa convivência no ambiente de trabalho. 
O critério da satisfação pessoal com o estágio, ótimo (78,1%), muito 

bom (14,1%) e bom (7,8%) ocupando assim, o terceiro lugar entre os estagiários. 

A satisfação pessoal com o estágio está relacionada ao aprendizado prático e ao 

prazer do estudante em desenvolver suas atividades no ambiente laboral. Nesse 

momento, o estudante tem que procurar ampliar o nível de conhecimento, 

melhorar o relacionamento interpessoal, conhecer as atividades a serem 

desenvolvidas e aprimorar os conhecimentos práticos. Martins (2011, p. 174) 

salienta que “o estagiário irá, assim, trabalhar para aprender. É uma forma de dar 

ao estudante a experiência do cotidiano, da profissão, que só é adquirida com a 

prática”. 

 O critério de avaliação compatibilidade com o currículo do curso, com o 

                                                 
7 Administração Pública Gerencial: modelo de administração baseada em conceitos de eficiência e 
controle dos resultados, normatizados para as instituições públicas e privadas. 
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percentual de ótimo (68,7%), muito bom (23,4%) e bom (7,8%), ocupa o último 

lugar entre os já mencionados, entretanto, conforme exposto no trabalho, desde a 

sua inserção no estágio, o estudante através do plano de atividades visualiza a 

compatibilidade da prática com o currículo do seu curso, e na avaliação, tem a 

possibilidade de acrescentar ao instrumento de acompanhamento do estágio, 

novas práticas que por ventura estejam sendo realizadas. Destaca-se que na 

avaliação dos critérios por parte dos estudantes de pós-graduação, não aparecem 

dados que identifiquem desempenho regular ou insuficiente. 

 Vale salientar que os critérios de avaliação na ótica dos supervisores e dos 

estagiários de pós-graduação, revelam que as partes envolvidas (concedente, 

estagiário e instituição de ensino), estão cumprindo com as suas obrigações, 

conforme a legislação recomenda, proporcionando o objetivo do estágio em 

promover o aprendizado social, profissional e cultural do educando. 

 Durante a análise da avaliação de desempenho percebeu-se a 

necessidade de atualização do considerado Instrumento de Acompanhamento do 

Estágio, em virtude de não possuir um título que contemplasse os quatro campos 

de informações, a saber: I – Identificação do estagiário (nome completo, 

instituição de ensino, início do estágio, mês/ano referência, lotação e pós-

graduação); II – Frequência mensal (com assinatura do estagiário e do Supervisor 

de estágio); III – Relatório de Avaliação de Atividade do Estagiário 

(critérios/supervisor e critérios/estagiário); IV – Relatório de Atividades do Estágio 

(com assinatura do estagiário e da Instituição de ensino). 

 A partir de então, sugere-se para melhoria desse processo institucional, a 

implementação de mudanças no Instrumento de Acompanhamento do Estágio, a 

começar pelo seu título “Relatório – Processo de Desempenho do Estágio” 

(Apêndice D), por contemplar as etapas da prática do estágio de pós-graduação 

no MPRN. 

O Relatório – Processo de Desempenho do Estágio aborda quatro campos 

distribuídos em: I – Identificação do estagiário (nome completo, instituição de 

ensino, início do estágio, lotação e tipo de estágio); II – Frequência do Estagiário 

(mês/ano); III – Relatório de Avaliação de Desempenho do Estagiário 

(Critérios/Supervisor e Critérios/Estagiário), nesse campo os critérios trazem os 

seus significados para uma melhor compreensão do preenchimento. 

Os critérios de avaliação de desempenho por parte do Supervisor 
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composto anteriormente por cinco variáveis (pontualidade e assiduidade, 

responsabilidade, iniciativa e criatividade, produtividade, presteza e sua conduta 

ética), passaram a ser desagregadas em 10 variáveis com sucintas definições dos 

critérios para esclarecimentos dos leitores (1. Pontualidade – comparecimento no 

horário; 2. Assiduidade – frequência ao local estabelecido; 3. Responsabilidade – 

cumprimento das atividades; 4. Disciplina – obediência às regras e regulamentos; 

5. Iniciativa – ser proativo; 6. Criatividade – desenvolvimento de ideias; 7. 

Comunicação – transmissão de mensagens claras; 8. Produtividade – capacidade 

de produzir resultados; 9. Presteza – celeridade processual; 10. Conduta Ética – 

zelo no exercício profissional). 

 Em relação aos critérios de avaliação de desempenho por parte do 

estagiário de pós-graduação do MPRN composta por 5 variáveis (compatibilidade 

com o currículo desenvolvido no curso; conhecimento práticos para sua formação 

profissional; relacionamento com as pessoas; orientação sobre as atividades 

desenvolvidas e satisfação pessoal com o estágio) foram reformuladas totalizando 

10 critérios de avaliação (1. Currículo – conforme o desenvolvido no curso; 2. 

Conhecimentos – formação profissional; 3. Relacionamento – interpessoal no 

trabalho; Orientação – sobre as atividades desenvolvidas; 5. Segurança – 

resolução das atividades; 6. Interesse – no local e atividades desenvolvidas; 7. 

Compreensão – entendimento das atividades; 8. Cooperação – trabalho em 

equipe; 9. Ambiente – favorável para o aprendizado; 10. Estágio – Satisfação 

pessoal). 

Nesse novo formulário se propõe também a reformulação dos indicadores 

classificados antes como (ótimo, muito bom, bom, regular e insuficiente) para uma 

média que deverá ser atribuída de 0 a 10,0. 

 Por último o Relatório – Processo de Desempenho do Estágio contempla o 

item IV – Relatório de Atividades do Estagiário (com sinalização para se marcar as 

atividades desenvolvidas durante o período de estágio, com espaço reservado 

para outras atividades realizadas). O documento encerra-se com a assinatura das 

partes envolvidas (Estagiário e Instituição de Ensino). 

 Outro ponto de contribuição observado na análise e discussão dos 

resultados do estudo, foi a possibilidade de subsidiar a gestão no aumento das 

vagas na área jurídica e ampliação de outras áreas de estágio, a exemplo dos 

cursos de Informática, Psicologia e Serviço Social, onde existia um elevado 
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número de solicitações das Promotorias e Centro de Apoio Operacional as 

Promotorias (CAOP), por estagiários nesses campos, entretanto, o estágio de 

graduação estava com limite das vagas preenchidas.   

Através da caracterização dos Estagiários de pós-graduação, destacando a 

baixa rotatividade (período de permanência até 24 meses) e do relatório de 

acompanhamento do estágio, com critérios de avaliação dos supervisores e dos 

estudantes (por parte dos supervisores a evidência no comprometimento pela 

conduta ética dos estagiários, e por parte dos educandos a importância dos 

conhecimentos práticos para sua formação profissional), motivou a gestão a 

abertura dessas novas vagas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho se propôs a investigar o processo institucional do estágio de 

pós-graduação no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 

denominado “MP Residência” e a sua inter-relação da teoria com a prática. 

A investigação apontou que o estágio no MPRN proporciona ao estudante 

de pós-graduação a possibilidade de se aprimorar para o mercado de trabalho, 

pois é através do estágio que o educando tem as primeiras experiências de vida 

no trabalho e o desenvolvimento de atividades que o levarão a tão sonhada 

carreira profissional. O estágio é novidade para o estudante, sendo necessário o 

acompanhamento por parte do supervisor, avaliando sua pontualidade e 

assiduidade, responsabilidade, iniciativa e criatividade, produtividade, presteza e 

sua conduta ética, a fim de proporcionar experiência e amadurecimento ao 

estagiário. 

 O processo do estágio no Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte inicia-se com o processo seletivo, após aprovado e convocado, o estagiário 

de pós-graduação entrega os documentos solicitados, recebendo o Termo de 

Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades que deverão ser assinado pelas 

partes envolvidas no estágio (concedente, estagiário e instituição de ensino). Em 

seguida, é designado e apresentado ao Supervisor de Estágio para o 

desempenho de suas atividades, tendo a cada seis meses o seu desempenho 

avaliado. No que se refere ao desenvolvimento do estagiário de pós-graduação, 

observamos que há uma relação de conexão entre o que é previsto do plano de 

atividades e o que é apresentado nos relatórios de avaliação de desempenho. 

Quanto ao mapeamento das atividades desenvolvidas pelos MP 

Residentes, observou-se que o plano de atividades descreve as tarefas que são 

desempenhadas por cada MP Residente em sua respectiva área de atuação. No 

que se refere ao resultado das avaliações de desempenho dos MP Residentes 

merece destaque o critério conduta ética avaliado pelo Supervisor de Estágio e do 

estagiário de pós-graduação o critério conhecimentos para a formação 

profissional. 

Em relação ao instrumento de acompanhamento do estagiário de pós-

graduação, observou-se a necessidade de alterações, sugerindo melhorias para 

uma melhor avaliação por parte do Supervisor de Estágio e do estudante de pós-
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graduação no desempenho de suas atividades. Apesar de ter sido possível 

efetuar a caracterização dos estagiários no primeiro momento e a avaliação de 

desempenho na ótica do supervisor e do estagiário, constatamos a necessidade 

do Setor de Estágios do MPRN realizar a reformulação e atualização no 

instrumento de acompanhamento do estágio, que venha a contemplar os campos 

de identificação do estagiário, frequência mensal, relatório de desempenho de 

atividades do estagiário, relatório de atividades do estagiário e a ciência das 

partes envolvidas na relação de estágio. 

A contribuição maior da presente investigação refere-se à sugestão de um 

“Relatório de Processo de Desempenho do Estágio” (Apêndice D), contemplando 

todo o tramite do estágio, incluindo variáveis juntas, que possuem significados 

diferentes, portanto, apontando a necessidade de desagregação das mesmas 

como Pontualidade e Assiduidade; Responsabilidade, Iniciativa e Criatividade, 

assim como, todos os critérios existentes possuírem a definição sucinta do seu 

significado. 

 Outra contribuição do estudo foi o subsídio dado à gestão para o 

acréscimo nas vagas da área jurídica, e a ampliação de outros campos de 

atuação dos MP Residentes, a saber, os cursos de Informática, Serviço Social e 

Psicologia, por meio da atualização da Resolução nº 007/2014 – CSMP.  

Por último, e não menos importante, fica a sugestão para que outros 

estudos sobre o tema sejam realizados, expandindo por exemplo, para os 

estagiários de graduação. Assim, podemos concluir que os resultados 

apresentados dão sustentação aos objetivos propostos neste trabalho, 

cooperando para a efetiva inter-relação da teoria com a prática e contribuindo por 

meio da sua função social, no desenvolvimento do estagiário para a vida cidadã e 

para o trabalho. 
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Anexo A – Lei Complementar Federal, nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 

 
 
 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 
    
 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do 
art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as 
Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 
de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

 
Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos.  
 

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar 
o itinerário formativo do educando.  
 

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
 

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 como tal no projeto do curso, 
cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  
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§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  
 

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 
educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 
equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   
 

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na 
prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos:  
 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  
 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino;  
 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso.  
 

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  
 

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de 
emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 
legislação trabalhista e previdenciária.  
 

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos 
estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, 
autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 
estudante, na forma da legislação aplicável.  
 

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a 
seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, 
mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser 
observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que 
estabelece as normas gerais de licitação.  
 

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do estágio:  
 

I – identificar oportunidades de estágio;  
 

II – ajustar suas condições de realização;  
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III – fazer o acompanhamento administrativo;  
 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  
 

V – cadastrar os estudantes.  
 

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 
remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   
 

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 
indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a 
programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 
matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio 
curricular.  
 

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de 
partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de 
integração.  
 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios 

de seus educandos:  
 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  
 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação 
à formação cultural e profissional do educando;  
 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, 
como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do 
estagiário;  
 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 
6 (seis) meses, de relatório das atividades;  
 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 
estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  
 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 
estágios de seus educandos;  
 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, 
as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  
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Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em 
acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, 
será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 
avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  
 

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e 
privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo 
educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as 
condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
 

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre 
a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo 
de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  
 

CAPÍTULO III 
DA PARTE CONCEDENTE 

 
Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, 
observadas as seguintes obrigações:  
 

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 
educando, zelando por seu cumprimento;  
 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  
 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, 
cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso;  
 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho;  
 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a 
relação de estágio;  
 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
 

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela 
contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, 



64 
 

  

alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  
 

CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo 

entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 
representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível 
com as atividades escolares e não ultrapassar:  
 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de 
estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  
 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de 
estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do 
ensino médio regular.  
 

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos 
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de 
até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto 
pedagógico do curso e da instituição de ensino.  
 

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem 
periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será 
reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, 
para garantir o bom desempenho do estudante.  
 

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá 
exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 
deficiência.  
 

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, 
bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  
 

§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 
alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  
 

§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado 
facultativo do Regime Geral de Previdência Social.   
 

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração 
igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 
gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  
 

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o 
estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 
 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de 
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maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  
 

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e 
segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte 
concedente do estágio.  
 

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei 

caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 
para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
 

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que 
trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados 
da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.  
 

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou 
agência em que for cometida a irregularidade.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou 

com seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte 
concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de 
integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das 
partes.  
 

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de 
pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes 
proporções:  
 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  
 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  
 

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  
 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de 
estagiários.  
 

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de 
trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.  
 

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou 
estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão 
aplicados a cada um deles.  
 

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste 
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artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro 
imediatamente  superior.  
 

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível 
superior e de nível médio profissional.  
 

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual 
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
 

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência 
desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  
 

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
 

“Art. 428.  ...................................................................... 
 
     § 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na 
escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica. 
 
  ......................................................................  
 
   § 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 
 

......................................................................  
 
     § 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o 
cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá 
ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino 
fundamental.” (NR)  
 

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de 
estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  
 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  
 

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001.  
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Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008 
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Anexo B – Lei Complementar nº 462, de 02 de janeiro de 2012 
 
 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 462, DE 02 DE JANEIRO DE 2012. 
 

Dispõe sobre a criação de estágio para estudantes de pós-
graduação, denominado MP Residência, no âmbito do 
Ministério Público   do   Estado   do   Rio   Grande   do Norte.  

 
A   GOVERNADORA   DO   ESTADO   DO   RIO   GRANDE   DO NORTE:  

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:  
 

Capítulo I 
DO ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MP RESIDÊNCIA 

 
Art.  1º.  Fica  criado,  no  âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado  do  

Rio Grande   do   Norte,   o   programa   de   estágio   de   pós-graduação,   
denominado   MP Residência.  
 

§  1º.  O  MP  Residência  constitui  um  programa  de  estágio  direcionado  
a alunos   de   pós-graduação,   visando   ao   aprendizado   de competências   
próprias   da atividade  profissional  e  à  contextualização  curricular,  objetivando  
o  desenvolvimento do  estagiário  para  a  vida  cidadã  e  para  o  trabalho,  
envolvendo  pesquisa,  extensão  e cooperação,  com  ênfase  na  integração  
profissional  do  estagiário  com  as  atribuições  do Ministério Público.  
 

§  2º.  O  estagiário  de  pós-graduação  que  ingressar  no  programa  
referido no caput será denominado MP Residente. 
 

Art.  2º.  O  ingresso  nos  quadros  de  MP  Residente  dar-se-á  mediante  
processo seletivo público. 
 

§ 1º. Para a inscrição no processo seletivo referido no caput deste artigo 
são  admitidos  apenas  candidatos  que  tenham  concluído  um  dos  cursos  
superiores previstos no edital respectivo, comprovado na data da inscrição, 
mediante declaração ou documento equivalente expedido pela instituição de 
ensino.   
 

§ 2º. O processo seletivo de que trata este artigo deverá ser precedido de  
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convocação  por  edital  público  e  será  disciplinado  por  ato  do  Procurador-
Geral  de Justiça.  
 

Art. 3º. Para o início do exercício do estágio MP Residência, o estagiário 
deverá   estar,   regularmente,   matriculado   e   cursando pós-graduação,   em   
nível   de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em instituição 
de ensino oficial ou  reconhecida  e  conveniada  com  o  Ministério  Público  do  
Estado  do  Rio  Grande  do Norte, em área afeta às funções institucionais do 
Ministério Público, ou com elas afim.   
 

Parágrafo  único.  O  início  das  atividades  no  MP  Residência,  somente,  
ocorrerá após a formalização do Termo de Estágio firmado entre o Ministério 
Público, a Instituição de Ensino conveniada e o MP Residente.  
 

Art. 4º. A duração do estágio MP Residência não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência que tiver o seu curso 
de pós-graduação  estendido  pela  instituição  de  ensino,  diante  de  avaliação  
individualizada  do aluno.  
 

§  1º.  A  conclusão  do  curso  de  pós-graduação  que  deu  ensejo  ao  
estágio tratado nesta lei acarreta automática rescisão do termo de compromisso 
de estágio. 
 

§  2º.  O  abandono  ou  qualquer  outra  forma  de  desligamento  do  curso  
de pós-graduação  antes  de  sua  conclusão,  assim  como  a não  realização  de  
matrícula  em novo curso e início de frequência de modo ininterrupto, implica em 
automática rescisão do termo de estágio.  
 

Art. 5º. O credenciamento do MP Residente será feito pela Procuradoria-
Geral de Justiça, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
(CEAF), ao qual caberá o controle administrativo; a organização de arquivos em 
pasta funcional; o   acompanhamento   do   seguro   obrigatório;   o   
encaminhamento   à   Diretoria   de Orçamento, Finanças e Contabilidade da 
relação dos estagiários para fins de percepção de  bolsa  estágio  e  do  auxílio  
transporte;  a  emissão  dos  certificados  de  estágio;  bem como a quantificação 
das estatísticas relativas ao MP Residente.  
 

Art.  6º.  O  credenciamento  de  MP  Residentes,  em  número  fixado  pelo  
Conselho Superior do Ministério Público, será precedido de convocação por edital 
e de prova(s)  de  seleção,  devendo  o  candidato  aprovado, no  momento  da  
entrada  em exercício de suas funções, apresentar os seguintes documentos:  
 

I  –  certidão  comprobatória  de  matrícula  em  curso  de  pós-graduação  
em instituição de ensino oficial ou reconhecida  e conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte; 
 

II – comprovação de quitação com a justiça eleitoral;  
 
III – comprovação de quitação com o serviço militar obrigatório, para os 

homens;  
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IV – certidão de inexistência de antecedentes criminais ou de condenação 

por improbidade administrativa.  
 

Art.  7º.  O  MP  Residente  será  convocado  pelo  Diário Oficial,  por  ato  
do Procurador-Geral  de  Justiça,  e  iniciará  suas  atividades  no  Ministério  
Público  após firmar o termo de estágio respectivo.  
 

Art.  8º.  O  MP  Residente  não  terá  vínculo  empregatício  de  qualquer 
natureza  com  a  instituição,  devendo,  para  o  exercício  do  estágio  ser  
observado  o seguinte: 
 

I – estar matriculado com frequência regular em curso de pós-graduação 
em instituição de ensino oficial ou reconhecida e conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte;   
 

II  –  ser  formalizado  termo  de  compromisso  entre  o  MP  Residente,  o  
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria-
Geral de Justiça, e da instituição de ensino a qual esteja vinculado o estagiário;   
 

III  –  apresentar  compatibilidade  entre  as  atividades  desenvolvidas  no  
estágio e aquelas previstas no termo de estágio; 
 

IV  –  firmar  declaração  de  disponibilidade  para  cumprimento  da  carga  
horária semanal de 30 (trinta) horas, divididas em 6 (seis) horas diárias. 
 

Art. 9º. São atribuições do MP Residente: 
 

I – realizar tarefas compatíveis com sua área de estágio;   
 

II – VETADO; 
 

III  –  desempenhar  quaisquer  outras  atividades  compatíveis  com  sua 
condição acadêmica.  
 

Art. 10. Serão regulamentados por ato do Procurador-Geral de Justiça:  
 

I – as exigências mínimas que o curso de pós-graduação referido no caput 
do art. 3º deverá atender;  
 

II – o processo seletivo a que se refere o art. 2º, inclusive, quanto à forma 
de avaliação e escolha dos classificados;  
 

III – o valor da bolsa a ser concedida ao MP Residente, observando-se os 
limites orçamentários da Procuradoria-Geral de Justiça;  
 

IV – as condições para deferimento e o valor do auxílio-transporte;  
 
V – o exercício da atividade de MP Residente, bem como a avaliação de 

seu aproveitamento. 
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Art.  11.  Na  fixação  e  no  preenchimento  das  vagas  no  MP  Residência,  o 
Procurador-Geral  de  Justiça  levará  em  consideração a  necessidade,  a  
oportunidade  e  a conveniência, além da existência de espaço físico e estrutura 
adequada na unidade onde o estagiário exercerá as suas funções.  
 

Capítulo II 
DOS DIREITOS, DEVERES E VEDAÇÕES 

 
Art. 12. São assegurados ao MP Residente:  

 
I  –  a  percepção  de  bolsa  em  valor  a  ser  fixado  por ato  do  

Procurador-Geral de Justiça;   
 

II – auxílio-transporte;  
 
III  –  período  de  recesso  remunerado  de  30  (trinta) dias,  a  ser  

gozado, preferencialmente,  em  suas  férias  escolares,  sempre  que  o  estágio  
tenha  duração  igual ou superior a 1 (um) ano;  
 

IV – seguro de acidentes pessoais múltiplo, com apólice compatível com 
valores de mercado;   
 

V  –  entrega  de  declaração  ou  certificado  de  estágio, por  ocasião  do 
desligamento,  com  indicação  resumida  das  atividades  desenvolvidas,  locais  
em  que atuou, períodos cumpridos, carga horária, e avaliação de seu 
desempenho. 
 

§  1º.  O depósito do valor da bolsa, somente, será realizado após a 
devolução do termo de estágio ou termo aditivo correspondente, devidamente, 
assinado pelas partes, bem como estará condicionado à entrega dos relatórios 
semestrais de acompanhamento, nas datas designadas pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).  
 

§ 2º. 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.  
 

§  3º.  O período de recesso será concedido de maneira proporcional, no 
caso de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 
 

§ 4°. O recesso não gozado, decorrente da cessação do estágio, será pago  
sob a forma de indenização proporcional, levando-se em consideração o valor da 
bolsa-auxílio na época do desligamento. 
 

§ 5º. VETADO.   
 

§  6º.  Será expedido certificado, nos termos do inciso V deste artigo, em 
caso de estágio com duração mínima de 1 (um) ano, e expedida apenas 
declaração para os estágios com duração inferior a um ano. 
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Art.  13.  O  MP  Residente  poderá  ser  removido,  de  ofício,  ou  a  seu 
requerimento, para outro Órgão do Ministério Público, considerando-se o  
interesse  e  a conveniência da Administração. 
 

Art.  14.  O  MP  Residente  que  exercer  as  suas  funções   por  no  
mínimo  1 (um)  ano,  com  aproveitamento  satisfatório,  receberá  certificado  
válido  como  título  no concurso  para  ingresso  na  carreira  do  Ministério  
Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do Norte.  
 

Parágrafo  único.  O  título  previsto  no  caput  deste  artigo  não  poderá  
ser cumulado com o título previsto no § 2º, do artigo 94, da Lei Complementar nº 
141/96. 
 

Art. 15. Sem qualquer prejuízo, poderá o MP Residente ausentar-se:  
 

I – em razão de doença que o impossibilite de comparecer ao local de sua 
atuação  ou  em  caso  de  doença  infectocontagiosa,  por  prazo  limitado  ao  
período  de estágio;  
 

II – por 5 (cinco) dias consecutivos, em razão do falecimento de cônjuge, 
companheiro,  pai,  mãe,  padrasto,  madrasta,  filho,  enteado,  menor  sob  sua  
guarda  ou tutela, e irmão; 
 

III  –  pelo  dobro  dos  dias  de  convocação,  em  virtude  de  requisição  
da Justiça Eleitoral durante período de eleição;  
 

IV – por 1 (um) dia, para doação de sangue;  
 
V – por 5 (cinco) dias consecutivos, no caso de nascimento ou adoção de 

filho.  
 
§ 1º. Na hipótese de falta justificada por qualquer dos motivos constantes 

neste  artigo,  a  comprovação  será  feita  mediante  a  entrega  do  respectivo  
documento  ao membro do Ministério Público junto ao qual o MP Residente atue.  
 

§  2º.  O  MP  residente  poderá  ser  submetido  à  junta  médica  para  a 
obtenção da licença de que trata o inciso I deste artigo.  
 

Art.  16.  A  estagiária  gestante  poderá  ter  o  período  de  estágio  
suspenso por até 6 (seis) meses, com prejuízo da bolsa-auxílio e do auxílio-
transporte, a partir da data  do  parto,  ou  do  afastamento  por  exigência  
médica,  podendo  haver  reposição  do período  de  afastamento,  desde  que  a  
estagiária  ainda  seja  aluna  do  curso  de  pós-graduação e volte a cursá-lo. 
 

§  1º.  A  ausência  de  retorno,  após  o  período  de  licença,  implicará  em  
desligamento automático do programa de estágio. 
 

§ 2º. Aplica-se o disposto neste artigo à hipótese de adoção de filho.  
 
Art. 17. São obrigações  do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
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Norte, em relação ao MP Residente: 
 

I  –  celebrar  termo  de  compromisso  com  a  instituição  de  ensino  e  o 
educando, zelando por seu cumprimento;   
 

II   –   ofertar   instalações   que   tenham   condições   de   proporcionar ao 
educando atividades de aprendizagem social e profissional; 
 

III  –  orientar  e  supervisionar  o  MP  Residente,  de  forma  isolada,  ou 
simultaneamente,  até  o  limite  de  10  (dez)  estagiários,  por  membro,  ou  
servidor,    do Ministério Público, com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvida no curso do MP Residente; 
 

IV  –  contratar,  em  favor  do  MP  Residente,  seguro  contra  acidentes 
pessoais,  cuja  apólice  seja  compatível  com  valores de  mercado,  conforme  
fique estabelecido no termo de estágio; 
 

V  –  por  ocasião  do  desligamento  do  MP  Residente,  entregar  
declaração ou   certificado de   realização   do   estágio   com   indicação   
resumida   das  atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho;   
 

VI  –  manter  à  disposição  da  fiscalização  e  dos  interessados  
documentos que comprovem a relação de estágio; 
 

VII  –  enviar  à  instituição  de  ensino,  com  periodicidade  mínima  de  6 
(seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao MP Residente. 
 

Art. 18. O MP Residência terá carga horária semanal de 30 (trinta) horas, 
devendo propiciar ao estudante de pós-graduação a complementação do ensino e 
da aprendizagem, sendo planejado, executado, acompanhado e avaliado em 
conformidade com os currículos dos respectivos cursos. 
 

Art. 19. São deveres do MP Residente:   
 

I  –  o  desempenho  das  atividades  regulamentadas  por ato  do  
Procurador Geral de Justiça;  
 

II  –  elaborar,  para  análise  da  instituição  de  ensino,  relatórios  
semestrais sobre suas atividades; 
 

III – obedecer aos horários de entrada e saída de sua jornada diária;  
 

IV  –  cumprir  as  atividades  que  lhe  forem  designadas,  observada  sua  
capacitação; 
 

V – ter comportamento compatível com a natureza da sua função;  
 
VI  –  manter  sigilo  quanto  a  quaisquer  fatos  de  que tenha  

conhecimento em razão da atividade de estágio.  
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Art.  20.  Outros deveres dos MP Residentes serão definidos em ato do 
Procurador-Geral de Justiça, observadas as diretrizes legais que regem a matéria. 
 

Art.  21.  É vedada a designação de MP Residente para atuar, sob 
orientação ou supervisão, diretamente, subordinado a membro do Ministério 
Público, ou servidor investido de cargo ou direção, chefia ou assessoramento que 
lhe seja cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, por 
consanguinidade, adoção ou afinidade.  
 

Art. 22. É vedado ao MP Residente, sob pena de desligamento:  
 

I  –  o  exercício  de  atividades  concomitantes  em  outro  ramo  da  
Justiça, assim como o exercício da advocacia, tanto pública quanto privada, e 
ainda estágio em programas  similares  em  qualquer  outro  órgão  da  
Administração  Pública,  direta  ou indireta ou entes privados; 
 

II  –  o  uso  de  vestes  ou  insígnias  privativas  de  membros  do  
Ministério Público;  
 

III  –  a  prática,  de  forma  isolada  ou  conjunta,  de  atos  privativos  de 
membro do Ministério Público.  
 

Parágrafo único.    A atuação do MP Residente, nos casos vedados neste 
artigo, obsta a certificação do estágio, por perda de aproveitamento. 
 

Art. 23. O estágio do MP Residente será extinto nas seguintes hipóteses:  
 

I – pelo término do prazo contratual;  
 

II  – por iniciativa do Ministério Público, em ato devidamente motivado, nos 
casos em que o MP Residente: 
 

a) VETADO;  
 

b) assumir ou entrar em exercício de cargo ou emprego público;  
 

c) exercer a advocacia;  
 

d) deixar de cumprir a frequência exigida;  
 

e)  apresentar desempenho insuficiente, na forma regulamentada por ato 
do Procurador-Geral de Justiça;  
 

f)  apresentar conduta ou praticar ato incompatível com o zelo e a disciplina 
dos integrantes dos órgãos auxiliares do Ministério Público;  
 

III – por conveniência da Administração; 
IV – quando assim o recomendar o interesse público; 

 
V – por solicitação do MP Residente.  
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Capítulo III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.  24.  As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar 

correrão por conta da dotação orçamentária do Ministério Público.  
 

Art. 25. VETADO.   
 

Art.  26.  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 02 de janeiro de 2012, 191º da 

Independência e 124º da República. 
ROSALBA CIARLINI ROSADO 

Suely Rodrigues Nóbrega Pimentel 
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Anexo C – Resolução nº 006/2017 – CSMP 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 006/2017 – CSMP 
 

Revoga a Resolução 007/2014 – CSMP e fixa, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a 
quantidade de vagas de estágio nas áreas jurídica e 
administrativa para estudantes de pós-graduação (MP 
Residência e estudantes de nível superior. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo art. 95, caput, da Lei Complementar Estadual nº 141 de 09 de 
fevereiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte), e pelo art. 62 da Resolução nº 03/2007 – CSMP e, 

 
CONSIDERANDO o processo de crescimento vivenciado pelo Ministério 

Público, tanto no que se refere ao seu quadro de pessoal quanto à sua estrutura 
física; 

 
CONSIDERANDO o caráter educativo do estágio supervisionado a ser 

desenvolvido no ambiente de trabalho; 
 
CONSIDERANDO que o estágio, nos moldes da Lei nº 11.788/2008, visa 

ao aprendizado do educando, objetivando o seu desenvolvimento para a vida 
cidadã e para o trabalho; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O quantitativo de estagiários no âmbito do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte é fixado nos seguintes termos: 

 
I – 85 (oitenta e cinco) vagas para estágio remunerado de alunos de pós-

graduação na área jurídica; 
 
II – 22 (vinte e duas) vagas para estágio remunerado de alunos de pós-

graduação na área administrativa; 
 
III – 180 (cento e oitenta) vagas para estágio remunerado não obrigatório 

de alunos de graduação na área jurídica; 
 
IV – 95 (noventa e cinco) vagas para estágio remunerado não obrigatório 

de alunos de graduação na área administrativa, distribuídas da seguinte forma: 
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a) 40 (quarenta) vagas para alunos do curso de Administração; 
b) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Agronomia; 
c) 3 (três) vagas para alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo; 
d) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Biblioteconomia; 
e) 11 (onze) vagas para alunos do curso de Ciências Contábeis; 
f) 13 (treze) vagas para alunos do curso de Ciências da Computação/Engenharia 
da Computação/Sistemas de Informação/Informática; 
g) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Comunicação Social – Jornalismo; 
h) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Comunicação Social – Publicidade; 
i) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Engenharia Ambiental; 
j) 3 (três) vagas para alunos do curso de Engenharia Civil; 
k) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Gestão Hospitalar; 
l) 2 (duas) vagas para alunos do curso de Gestão em Sistemas e Serviços de 
Saúde; 
m) 1 (uma) vaga para aluno do curso de Pedagogia; 
n) 9 (nove) vagas para alunos do curso de Serviço Social; 
o) 7 (sete) vagas para alunos do curso de Psicologia. 
 

Art. 2º O Setor de Estágios, vinculado ao Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional, é responsável pela designação dos locais onde serão 
realizados os estágios. 
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução nº 007/2014 – CSMP. 
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do Conselho Superior 

do Ministério Público, em Natal, 08 de novembro de 2017. 
Eudo Rodrigues Leite 

Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
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Anexo D – Termo de Compromisso de Estágio 
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Anexo E – Plano de Atividades de Estágio 
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Anexo F – Instrumento de Acompanhamento do Estágio no MPRN 
 

 
 


