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Dispõe sobre a criação do Programa de Estágio
Remunerado  para  estudantes  do  ensino
superior no âmbito da Assembleia Legislativa
de Mato Grosso e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

       

Art. 1º Considera-se estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho,
cujo escopo é a qualificação profissional de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior público ou privado.

§1º O estágio poderá ser obrigatório ou não, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa,
modalidade, área de ensino e do projeto pedagógico do curso em que o aluno esteja matriculado.

§2º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, e cuja carga horária é requisito para
aprovação e para obtenção de diploma.

§3º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular
e obrigatória.

§4º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 2º O estágio tem por objetivo propiciar ao estudante a complementação do ensino e aprendizagem,
constituindo instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico,
cultural, científico e de relacionamento humano.

§1º A instituição de ensino deve celebrar o Termo de Compromisso de Estágio em conjunto com a
Assembleia Legislativa e o estudante.

§2º O estágio deverá ser acompanhado pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo Supervisor
da Assembleia Legislativa.
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Art. 3º O Programa de Estágio no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso será somente
para a graduação do ensino superior.

Parágrafo Único. As vagas de Estágio de Graduação serão distribuídas para estudantes dos cursos
superiores nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração, Informática,
Engenharia, Arquitetura, Serviço Social, Psicologia, Arquivologia, Comunicação Social, Estatística,
Enfermagem e Pedagogia.

Art. 4º O número de vagas de estágio é vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício, podendo a
Administração, a qualquer tempo, reformular o quantitativo apresentado, devendo-se republicá-los no Diário
Oficial da Assembleia Legislativa.

Art. 5º São requisitos para a habilitação do estudante no Programa de Estágio disposto no artigo 3º desta
Resolução:

I – estar matriculado em instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura
- MEC, ou conveniada com instituição reconhecida pelo referido Ministério;

II – cursar, no máximo, o antepenúltimo período do curso.

III – ser aprovado em processo seletivo de provas objetivas e/ou discursivas, a critério da Administração,
quando da sua implementação;

Art. 6º 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 legal, e com a Assembleia
Legislativa;

II - indicar, quando solicitado, para os estudantes com deficiência, as condições de adequação do estágio à
proposta pedagógica do curso;

III - avaliar as atividades propostas no estágio e sua compatibilidade com a área de conhecimento do curso
do educando;

IV - avaliar as instalações e o ambiente de trabalho onde o estagiário realizará seu estágio inclusive quanto à
formação cultural/religiosa do educando;

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

VI - exigir do educando a apresentação a cada 06 (seis) meses, de relatório das atividades do estágio;

VII - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;

VIII - comunicar à Assembleia Legislativa, sempre que solicitado, as datas de realização de avaliações
acadêmicas;

IX - comunicar à Assembleia Legislativa, por escrito:

a) o desligamento do aluno;
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b) a reprovação do aluno em 01 (uma) ou mais disciplinas por período;

c) a interrupção do curso;

d) a conclusão do curso.

Art. 7º São obrigações da Assembleia Legislativa:

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 o desenvolvimento das atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural do educando;

III - indicar servidor do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, 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, devendo constar no Termo de Compromisso o número da apólice e o nome da
seguradora;

V - entregar à instituição de ensino, por ocasião do desligamento do estagiário, o Termo de Realização do
Estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

VI - manter a disposição da fiscalização a documentação do estagiário, anexando ao Termo de
Compromisso todas as avaliações de atividades, termos aditivos e lotações e demais documentos que
comprovem a relação de estágio;

VII - enviar à instituição de ensino, a cada 06 (seis) meses, a Avaliação do Estágio, juntamente com Relatório
de Atividades, com a ciência do estagiário.

Art. 8º A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a
Assembleia Legislativa e o estagiário/ou seu representante legal, devendo constar do Termo de
Compromisso, ser compatível com as atividades acadêmicas e não ultrapassar 06 (seis) horas diárias e 30
(trinta) horas semanais.

Parágrafo único. O estagiário poderá solicitar, nos períodos de avaliações periódicas ou finais, a redução da
carga horária pela metade, para garantir o bom desempenho escolar, nos termos da Lei n.º 11.788, de 25 de
setembro de 2008.

Art. 9º A duração do estágio observará os seguintes critérios:

I- períodos: 06 (seis) meses prorrogáveis;

II- máximo: 02 (dois) anos;

§1º Os estágios do ensino superior devem observar períodos de 06 (seis) meses prorrogáveis até o máximo
de 02 (dois) anos, com exceção dos estagiários com deficiência, que podem exceder tal limitador, na forma
do art. 11 da Lei Federal n.º 11.788/2008.

§2º Sempre que ocorrer a conclusão ou interrupção do curso ensejador do estágio, este estará
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automaticamente encerrado.

§3º A mera alteração da instituição de ensino, sem a modificação do curso de ensino superior frequentado,
não importa em renovação do prazo e da vigência do estágio, na medida em que não há o estabelecimento
de relação de aprendizagem diversa.

§4º Na hipótese de o estagiário se afastar do estágio, não sendo por motivo de conclusão do curso, e
retornar novamente, deverá ser computado o prazo máximo dos 02 (dois) anos.

§5º Quando há troca da instituição de ensino a que o estagiário se encontra vinculado, sem alteração de sua
categoria estudantil ou do curso frequentado nos moldes do §3º deste artigo, fica mantido o direito à
conclusão do seu estágio, desde que a nova instituição de ensino se enquadre nos requisitos estabelecidos
por esta Resolução, observados o limite de 02 (dois) anos.

§6º Caso o estagiário tenha se afastado do estágio pelo período de 02 (dois) anos, terá direito, atendidos os
requisitos exigidos, de pleitear novo estágio, observando, desta vez, a complementação do prazo dos 02
(dois) anos na mesma categoria estudantil ou durante o curso superior que continue a frequentar.

§7º O prazo de estágio dos estudantes com deficiência se encerra com a conclusão ou interrupção do curso
ensejador do estágio, sem tempo definido, observado todos os requisitos de renovação e permanência
dispostos no Termo de Compromisso de Estágio.

Art. 10 É assegurado ao estagiário, anualmente, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante o período de suas férias escolares.

§1º Para o primeiro período de recesso serão exigidos 12 (doze) meses de estágio.

§2º No segundo ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional aos meses de duração
do estágio, contados a partir do fechamento do primeiro ano.

§3º O recesso de que trata este artigo será remunerado com bolsa-auxílio.

§4º O recesso poderá ser gozado em 02 (dois) períodos distintos, desde que nenhum deles seja inferior a 10
(dez) dias.

§5º No caso de encerramento de estágio a pedido do estudante, sem aviso prévio ao Departamento de
Gestão de Pessoas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, fica prejudicado o período de recesso, não
havendo possibilidade de gozo ou indenização posterior.

§6º Os períodos de recessos anuais devem ser gozados, obrigatoriamente, dentro do período máximo de 24
(vinte e quatro) meses do estágio.

Art. 11 É facultado à Assembleia Legislativa celebrar Termo de Acordo de Concessão de Estágio com entes
públicos e privados, nos quais se explicitem condições especiais, além do estabelecido na presente
Resolução.

Parágrafo único. A celebração de Termo de Acordo de que trata o caput não dispensa a celebração do
Termo de Compromisso que deverá ser firmado pelo estagiário ou por seu representante legal, a instituição
de ensino e a Assembleia Legislativa.

Art. 12 As vagas destinadas a estagiários com deficiência poderão ser ocupadas por beneficiados por Termo
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de Cooperação Técnica firmada entre a Assembleia Legislativa e instituição, pública ou privada, sem fins
lucrativos, dedicada ao ensino e/ou à assistência de deficientes físicos, sensoriais e/ou intelectuais.

Parágrafo único. As atividades a serem desenvolvidas serão estipuladas de comum acordo entre a instituição,
o Departamento de Gestão de Pessoas e os setores administrativos da Assembleia Legislativa onde serão
realizados estágios.

Art. 13 O valor da bolsa-auxílio por hora de estágio, efetivamente comprovada, será de R$ 5,14 (cinco reais e
quatorze centavos).

Parágrafo único. O valor da bolsa-auxílio será reajustado através de Resolução, conforme disponibilidade
orçamentária e de acordo com índices propostos pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

Art. 14 O estagiário também receberá:

I - auxílio-lanche: de 60% (sessenta por cento) do vale-refeição pago ao servidor da Assembleia
Legislativa;

II - valor equivalente a 02 (dois) vales-transportes para o transporte público coletivo urbano de Cuiabá
por dia útil de efetiva atividade.

 

 

Parágrafo único. O auxílio-lanche e o valor correspondente ao vale-transporte serão proporcionais aos dias
efetivamente cumpridos pelo estagiário e não serão pagos nos períodos de recesso.

Art. 15 Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas, através da Divisão de Estágios, a gestão e o
controle operacional de todos os atos relativos a estágios.

Art. 16 O Secretário do Departamento de Gestão de Pessoas coordenará o Comitê de Seleção de Estágios
juntamente com o Coordenador da Divisão de Estágios.

Parágrafo único. O Comitê de que trata o caput deste artigo terá as seguintes atribuições:

I - a realização de levantamento das necessidades de estagiários, quantitativas e qualitativas, junto às
unidades administrativas da Assembleia Legislativa;

II - a divulgação das oportunidades de estágio;

III - a avaliação das solicitações das unidades administrativas da Assembleia Legislativa, para o
dimensionamento do quadro de vagas de estágio;

IV - a seleção dos candidatos a vagas de estágio.

Art. 17 A solicitação para a contratação de estagiário deve ser encaminhada através do formulário
“Solicitação de Estagiário”, ao Departamento de Gestão de Pessoas, que tomará todas as medidas
operacionais para a devida autorização.

Parágrafo único. A área parlamentar deve encaminhar, além do formulário de "Solicitação de Estagiário -
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Área Parlamentar”, o formulário “Cadastro de Estagiário”.

Art. 18 Caberá ao Departamento de Gestão de Pessoas a celebração dos Termos de Compromisso de
Estágio, dos Termos de Acordo, dos Termos de Encerramento e dos Termos Aditivos, previstos no art. 28.

Art. 19 Caberá à chefia da área do local de lotação do estagiário atestar e encaminhar, mensalmente, a
efetividade do estagiário ao Departamento de Gestão de Pessoas, no prazo estipulado e divulgado.

Art. 20 Fica autorizada a troca de lotação do estagiário para melhor aproveitamento e desenvolvimento de
seu conhecimento, desde que haja anuência do estudante e concordância dos setores envolvidos.

Parágrafo único. A transferência deverá ser encaminhada através do formulário "Transferência de Lotação -
Estagiário", observados o número de vagas do setor e a área de conhecimento do estagiário.

Art. 21 Caberá ao Departamento de Gestão de Pessoas, em conjunto com a Escola do Legislativo, a
recepção e a integração dos novos estagiários, bem como a elaboração, a aplicação e a correção das provas
de seleção e a divulgação dos resultados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Parágrafo único. Compete à Escola do Legislativo organizar o treinamento e proceder à capacitação dos
estagiários nos sistemas corporativos da Assembleia Legislativa.

Art. 22 A supervisão e a orientação do estágio na Assembleia Legislativa serão efetuadas por servidor com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, nos
termos do disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.788/08.

Art. 23 Semestralmente, o supervisor do estágio deverá fazer o Relatório de Atividades dos estagiários sob
sua supervisão, tendo por base seu próprio conhecimento sobre o desenvolvimento do estágio, bem como as
informações prestadas pela chefia do setor onde o estagiário desenvolve suas atividades.

§1º O Relatório de Atividades de que trata o caput será registrado em formulário próprio.

§2º Depois de concluída a avaliação constante no Relatório de Atividades, o supervisor do estágio dará
ciência ao estagiário e oportunidade de manifestação.

§3º O Relatório de Atividades será encaminhado semestralmente ao Departamento de Gestão de Pessoas.

§4º No caso de avaliação negativa por alguma das partes, o responsável pelo setor deverá, em conjunto com
o Departamento de Gestão de Pessoas, promover reunião para analisar os problemas levantados na
avaliação e determinar as providências a serem tomadas.

Art. 24 Poderão ser feitas avaliações a qualquer tempo, a pedido da chefia do setor em que o estagiário
desenvolve suas atividades, sempre sendo assegurada ao estagiário a oportunidade de manifestação.

Art. 25 Para renovação do Termo de Compromisso de Estágio devem ser preenchidos os seguintes
requisitos:

I - bom desempenho do estudante obtido na avaliação constante no Relatório de Atividades;

II - não ter sido reprovado em mais de 01 (uma) disciplina para estudantes matriculados em até 03 (três)
disciplinas;
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III - não ter sido reprovado em mais de 02 (duas) disciplinas para estudantes matriculados entre 04 (quatro) e
06 (seis) disciplinas;

IV - não ter sido reprovado em mais de 03 (três) disciplinas para estudantes matriculados em 07 (sete) ou
mais disciplinas;

V - apresentação de histórico escolar ou boletim de desempenho do período anterior, bem como atestado de
matrícula para o próximo período (semestral para os cursos com duração semestral e anual para os cursos
anuais);

VI - apresentação do termo de renovação autorizado pela instituição de ensino, bem como da documentação
necessária na data aprazada pela Divisão de Estágios.

Parágrafo único. Não será renovado o estágio do estudante que tiver, sem justificativa, 10 (dez) faltas
consecutivas ou intercaladas no período de 01 (um) semestre ou 20 (vinte) faltas no período de 01 (um) ano,
contados sempre do seu ingresso no estágio.

Art. 26 O estágio poderá ser rescindido a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes.

Parágrafo único. A rescisão de contrato de estágio deverá ser encaminhada através do formulário padrão
“Solicitação de Rescisão - Contrato de Estágio”.

Art. 27 Fica autorizada a realização de trabalhos de estágio obrigatório não remunerado e de trabalhos
acadêmicos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

§1º O estudante deverá protocolar ofício assinado por ele e pela instituição de ensino, solicitando a
realização de estágio obrigatório não remunerado e/ou trabalho acadêmica, onde descreverá o trabalho e a
pesquisa que pretende realizar.

§2º O ofício deverá ser dirigido ao Departamento de Gestão de Pessoas que decidirá pelo deferimento ao
não do pedido.

Art. 28 Fica delegada ao Departamento de Gestão de Pessoas, por expedição de Ordem de Serviço, a
regulamentação dos procedimentos de ingresso e seleção de estágio, bem como a redistribuição dos
quantitativos e das lotações das vagas de estágio destinadas às áreas administrativas.

Parágrafo único. No que tange ao quantitativo das vagas, as possíveis divergências entre a Ordem de
Serviço e a situação fática de cada setor serão corrigidas na medida da vacância ou término dos estágios.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem a finalidade de instituir nesta Casa de Leis a figura do estágio remunerado,

7



Projeto de resolução - 1frlovyp

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

conforme sua definição dada pela Lei nº 11.788/2008.

As vantagens da iniciativa são partilhadas entre a instituição de ensino, que poderá contar com mais uma
aliada para promover da formação e capacitação profissional do seu corpo discente; esta Casa, que, além de
reforçar seu papel de promotora de responsabilidade social, terá vantagens materiais e morais de acolher o
estagiário em suas equipes técnicas e profissionais e dos próprios alunos, que terão a oportunidade de
conhecer os serviços prestados pela Assembleia Legislativa aos cidadãos, através desse instrumento, que
facilita sua passagem do ambiente escolar para o mundo do trabalho, além de aumentarem sua consciência
jurídica e política.

Essa proposição foi concebida em estrita observância às normas legais e constitucionais, a partir de
concepções educativas e de formação profissional para dotar o estagiário de uma ampla cobertura de
direitos capazes de assegurar o exercício da cidadania e da democracia no ambiente de trabalho e fora dele.

Dentre as garantias previstas na legislação e no presente projeto, merecem destaque o compromisso
formalizado entre o estagiário, a instituição de ensino e a empresa, com base em um plano de atividade que
materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido nas disciplinas do
currículo escolar; a concessão de um período de recesso de 30 dias após um ano de duração do estagio, a
ser gozado preferencialmente nas férias escolares, e de todas as garantias da legislação vigente sobre
saúde, segurança do trabalho e de seguro de acidentes pessoais; além da fixação de uma jornada máxima
de atividade de acordo com o nível ou modalidade de educação e ensino que estiver frequentando o
educando, e, finalmente, o estabelecimento de limites para o número de estagiários que podem ser acolhidos
no ambiente de trabalho nesta Casa de Leis, obedecendo-se a uma escala proporcional ao numero de seus
empregados, garantindo a ampla legalidade e transparência do projeto em tela.

Diante de todo o exposto, e da grande importância da matéria apresentada, solicito aos meus nobres Pares a
aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Maio de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual

8


