
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCI-ONAIS

PROVtiitENTO No 58t2012

Refotmula o provimento no 922009, que institui, no
embito do Minist6rio p0blico do Estado do Ceara, o
Programa de Estegio Supervisionado (pES), e de
outras providencias.

O PROGURADOR-GERAL DE JUSneA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuig6es legais lhe conteridas pelo aftj27, S ?, da ConstituiQao Federat c/c o art.1O,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de tevereiro de i993 e disposiQoes contidas no art.
26, inciso Xlll, da Lei Complementar Estadual no 72, de j2 de dezembro de 2008 _ Lei
Organica e Estatuto do Minist6rio p6btico do Estado do Ceara.

CONSIDERANDO que a ConstituiQao Federal em seu artigo 127, S 20,
assegurou ao Minist6rio Priblico autonomia funcional e administrativa, permitindo-lhe praticar
atos pr6prios de gestao, incluindo a expediQao de provimento para disciplinar as atividades
administrativas do 6rgao;

CONSIDERANDO que a Constituiqao Federal em seu artigo 1gO_A, S 20,
Inciso l, estabelece que cabe ao cNMp o controre externo das atividades administrativas de
todos os segmentos do Minist6rio prjblico;

CONSIDERANDO as disposigoes da Lei Federat no 11.788, de 25 de
setembro de 2008, que disp6e sobre concessao de e$egio a estudantes e a Resolugeo no
42, de 16 de junho de 2009, do Conselho Nacionat do Minist6rio priblico, que disciptina a
concessao de est6gio a estudantes no ambito do Minist6rio pUblico dos Estados e da Uni6o:

CONSIDERANDO que a segunda fase do processo de recrutamento de
estagierios do Minist6rio Ptblico do Estado do Ceara, constante da

O Ministrio P6blico 6 insliruieao permanenre, e$enciat n fungeo ju.isdicional do l
juridica, do regime d€moq6tio e dos inreresses sociaise individuais

de entrevasta,
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vem se demostrando inelicaz para aferir o conhecimento do candidato. al6m de incrementar
consideravelmente os custos e o tempo do processo seletivo;

CONSIDERANDO enfim, o poder de autotutela conferido e AdministraQao
P0blica, para rever os seus pr6prios atos, de acordo com os padr6es de razoabilidade;

RESOLVE:

Art. 1o. Fica revogada a alinea "g", do inciso ll, do art.20, do Provimento no
9212009.

Art. 20. O artigo 70 do Provimento no 92/2009 tera a seguinte redaQaol

"4r7.7o. As provas as quais alude o artigo ?, inciso ll, alinea',c", brao
a seguin,e composieeo: uma ptova escrita objeliva, contendo 10 (dez)
questaes, valendo 1 (um) ponto cada, e uma prova escrita discursiva,
com qusteo tnica, vatendo 10 (dez) pontos, sendo a nota finat
apurada pela m6dia aritm6tica das rotas obtidas nas duas provas

reatizadas."

Art. 30. Ficam renumerados, conlorme ordem sequencial, os artigos
posteriores ao artigo 70, duplicado, equivocadamente, no Provimento no 92/2009:

Art. f. O estegio poded ser neo-obrigat6rio ou obrtgat6fio, neo
criando vinculo empregatlcio com o Minist6rio Ptiblico do Estado do
Ceaft,

opcional, neo sendo integrante do projeto pedag6gico do

fespectivo cufso,

S t1 O esLigio nao obfigat6do a aquete desempenhado de maneira

O Mitristerio Pnblico € instituigao permnente,
juridica, do regine derccldti@

al a funlao jurisdicional do Estado, incumbindolbe a defesa da orden
dos inleiesses sociais e individuais indisponiveis (CF, art. 127)
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S 20, O e*egio ob gat6rio 6 aquele delinido no prcjeto pedag6gico do
curso, constituindo requisito essencial para a obtengao do diploma.

Art. 9o, O estudante em estegio nao-obrigat6rio tere dire o a boka deg
esfudo e a auxitio transpotTe a ser definido por ato do Procurador
Geral de JustiOa.

Art. 10, A concessao de est'gio volunterio para estudantes no embito

do Minist6rio P.iblico do Estado do Ceare, somente podera ser
fealizada como requisito obrigat6rio pela tnstituigeo de Ensino para

ob,engao de diploma, conforme eslaberece o artigo 60 da Resotugeo

no 42, do CNMP.

Paragrafo onico. O estegio prestado de maneha volunteria sere
realizado pelo estudante de foma gratuita.

^rt, 11. O estegitrio compreende o exercicio transit6rio de fung6es
auxiliares do M inist6rio Ptblico, cabendo-lhe:

a) participar como ouvinte e com presenga do 6rgeo junto ao quat

oficiar, das audiencias e sess6es dejulgamento, inclusive do Tribunat
do Jtiri, proibida a pftaica de qualquer atojudicial;

b) daborar pesquisas doutrtnerias e jurisprudenciais por

recomendageo do membro do Ministerio Ptblico junto ao qual esteja
designado;

c) etaborar relat6rto timestral e encaminhe-b ao

Es,egio, at' o dia 10 (dez) do mes subsequente;

O Mi.isl6rio Pnblio 6 instiluieao p.tmanente, esencial a funFo jurhdicional do Estado.
juridica, do regime denodrtico edos intereses eciais e individuais (cF, art. 127)
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d) auxitiar no cumprimento d.ts notilica9de-s e requisig6es expedidas
petos 6rgeos m i n i steriais ;

e) acompanhar as a96es proposlas pero Minist6rio P0blico;

D exercer outas aaribuig6es que lhe sejam cometidas,

Ar7. 12. E assegurcda aos estagiarios a concessio de seguto conta

aciderte.s pessoais, em decotencia do que dispoe o artigo 9o, inciso

w, da Lei Fedenl n'11.788, de 25 de Setembrc de 2OO8 e aftigo 9",

tnciso Wl, da Resolugeo no 42, do CNMP,

4,7. 13. A carya hodria do est'gio seft de 04 (quatro) horas diarias e

20 (vin@ horaa semanais,

Paregralo 0nico. E pemitido ao estagierio afastar-se do serviio nos

dias de seus exames, mediante pr'via ciancia do membro do
Ministefio Ptiblico junto ao qual exerce o estegio, trazendo,
postefiomente, comprovagao da reatizaieo da prova pera Entidade

de Ensino Superior.

Art, 14, A duragao do estegio neo excedere a 02 (dois) anos,
consecutivos ou atternados, com excegeo da estagierios com
deficiancia, cujo o prazo podere ser redefinido por ato do Procurador

Gerat de Justiga.

Art. 15. O Ministerio P(tblico firmara convenio com as tnstituig6es de

Ensino Superior .ilo Estado do Ceare, devidamente registrcdas nos

6rgaos compe,entes, onda devereo constar todas as condig6es para

a realizaieo do estegio, determina a Lei n" 11.788, de 25 de

Setembro de 2008.

O Minis€.io Fiblio 6 instituisao permanente,
juridica, do regime democdtico e

) funlao jurisdicional do Estado, i.cunbindo-lhe a dof€sa daordem
sc ia is  e  ind iv iduah indGpon i !e is  (CF,  a f l .  121
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Arl.16. O exetcicio do eslegio sera precedido de assinaturc de fetmo

'aa' 

Col'rproar".o de Esagio' a ser finado entre o Minist6rio Ptibtico

*-t** do Ceare, a tnstituigao de Ensino Superior e o estagia o'

ou seu leqresentante legal'

Aft 17 O Minist6rio Ptbtico do Estado do Ceare ofereceta as

seguintQs condigles para a execugeo das atividades de estegio'

t-instatag6esquetenhamcondig6esdeproPofcionaraoeducanclo

atividadesdeaPrendizagemdecunhosocial'pro'issionaleculturat;

tl- orientageo e supeviseo dos estagitrtos' de foma isotada ou

simuftaneamenle, a'6 o timile de 1o (dez) estagiarios' por membros do

llinist6rio Ptibtico ou setvidofes' com lomaieo ou exPeriancia

prolissiona, na erea de conhecimento desenvglvida no curso do

es,agiario;

tlt- entregar certideo de reatizagao do estegio' por ocasiao do

daligamento, com indicageo resumida das a'ividades

*sJnvotvidas , toca! de reathageo do estagio' dos periodos

cumpridos, carga ho6fia e da avatiageo de seu desempenho;

w- manter a,ualizados os /egistros e disponibitaar' para efeitos de

fiscalizagfuo, documenlos que comprovem a retageo de estegio'

V- Enviar es hstituicd€s de Enstno con veniadas' com prazo temPorat

minimo de 06 (sei9 meses' retat6rio das atividades desenvolvidas

pelos academicos' medianle pr'via cienti'icacao destes'

com deliciencia.

'' : a de(e'a da olded
Jsla tunceolufidicional do Esmdo mcumbrnsint

i""'"*' L"Lr' . I*^ Io*is indsPon^ ea rcr' afl 127)o MimlLerio Publi@ € instituisao permarcnr' t

iuhdi@. do regrm demooar'ce
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Paregrafo tnico - Para fina de reseNa do percentual previsto no

caPut, concei uam-se como deliciencia as palologias ou

incapacitag6es abaixo especificadas'

1- Deficiancia fisica: atterageo compte|'a ou parcial de um ou mais

segrtettos do cofpo humano, acarfetando o comprometimento da

fungeo f,sica, apresealando-se sob a fofina de paraplegia,

pafaparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,

lriplegia, t paresia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputagao ou

ausencia de membro, paralisia cerebrat, nanismo, membros com

delormidade congenita ou adquirida, excelo as defotmidades

esl6{icas e as que neo produzam diftculdades para o d*empenho

das funC6as.

2- Deficiancia auditiva: perda bitaterat, parciat ou totat, de quarenta e

um decib6is (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequancias de

5(n Hz, 1 .000H2, 2.O00Hz e 3.0(nHz.

3- DeficiCncia visuat: cegueira, na quat a acuidade visual 6 igual ou

menor que O,OS no methof olho, com a mdhof co egao 6plica; a

baixa visao, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no methor

olho, com a melhor corregeo 6ptica; os casos nos quais a somat6ria

da medida do campo vbual em aDbos os olhos tor igual ou menor
que 60"; ou a ocorrancia simuraenea de quaisquer condie6es

antefiores.

+ Deliciancia mentat: funcionamento

inlerior a m6dia, com manifesheeo

limiaa96es assocrbdas e duas ou

adaptativas, tais como: comunicageo;

intdectual significa,ivamente

anfes dos dezoito anos e

mais areas de habilidades

cuidado : habilidades

O Ministtrio Fibli@ € itrstitujgao pemanente, esencial e fune.o jurisdicional do E iado,j
juridi@, do reSime demoq6ti@ e dos intereses sociais e individlais indistlniveij

lbe a defesa da ordem
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sociais; utitizagao dos tecui'sos da comunidade; sa4de e seguranga;

habitidades acad'emicas; tazer; e trabatho.

, Deficiancia mhttipta; associagSo de duas ou mais defici6ncias'

Art, 19. O estagiarto bra direito a periodo de tecesso de t nta (30)

dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas f6rtas esco'ares,

sempre <tue o Periodo de dura?eo do estegio fot igual ou superior a

um (1) ano.

S 1o O pqiado de rccesso podera ser frccionado, em at6 3 ('res) peri'

odos, neo inferiores a 10 (dez) dias consecurrvos, quando houver in-

teresse do estagiario a do Minist6rio Poblico.

S 2" O periodo de recesso sere concedido de maneira proporcionat

no caso do e-stegio ter duraqeo in erior a um (1) ano-

S g' O pafiado de tecesso do esaegio sere remunerado' quando o es-

,agiario receber botsa ou outra forma de contraprestageo'

$ 4" O recesso neo lruido, decorrente da cessagio do es6gio' em

que o Qslagia o haia rccebimento de botsa ou outra foma ate conta'

prestageo, est' suieito a indeniACao proporcionat.

de orriss6es desae Provimento o

Conselho Nacionat do Ministario
ArL 20, Seft obseMado em caso

disposlo na ResotugSo no 12, do

P(tbtico.

Art 21, Passam a fazer Parte

formderios detinidds nos anexo t, ll e ltl.

Provimento, os

iDdo-lhe a defesa da ordenO Minist€rio Fiblico 6 iaslihrieao perma.ente, esse.cial n lungo jurjsdicional do
ju.idiq, do regine demcdtico e dos imeress€s $ciais e i
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Ar7. 22, Este Provimenlo entra dm vigor na data de sua pubticageo,
rcvogadas as disposig'es em conterio.

Art. 40. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicaQao,
revogando-se as disposiQ6es em contrerio.

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em Fortal de 2012.

Alfredo RICARDO olanda M HADO
Paocurador Geral do iga do Estado d

o Minist€rio Pnbli@ d instiiuilao pemanente, essencial aL funqao juiisdicionat do Esrado, incumbindo the a defesa daordem
julfdiq, do.egiB€ demoddrio e dos i.leiess eciaise individuais indisponiveis (CF, a!1. 127)


