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MÓDULO 1 – GENERALIDADES

Instrução Normativa IN-13-01 (7013180)         SEI 0016017-51.2018.4.01.8008 / pg. 1



TÍTULO I – REFERÊNCIA
1 . L e i 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre os estágios de estudantes e dá outra
providências.
2. Resolução 208, de 4 de outubro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão
de estágio a estudantes no âmbito daquele Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
3. Resolução 315, de 24 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a alteração
de dispositivos da Resolução 208/2012 daquele Conselho.
4. Resolução Presi 49, de 15 de dezembro de 2015, do TRF 1ª Região, que regulamenta a concessão de
estágio a estudantes de cursos de pós-graduação no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus da Primeira
Região.
 
TÍTULO II – FINALIDADE
1. Estabelecer critérios para o planejamento, a execução e o acompanhamento do Programa de Estágio do
Tribunal Regional Federal da 1ª  Região e das seções judiciárias vinculadas.
 
TÍTULO III – CONVENÇÕES
1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta Instrução Normativa – IN apenas como
Tribunal.
2. As seções judiciárias jurisdicionadas ao Tribunal são citadas como seccionais.
3. As varas de juizado especial federal e os juizados especiais federais autônomos com serviço destacado são
citados apenas como juizados.
4. As turmas recursais dos juizados especiais federais são citadas como turmas recursais.
5. Os órgãos componentes da estrutura organizacional do Tribunal e das seccionais são referenciados como
áreas ou unidades.
6. O Conselho da Justiça Federal é mencionado como CJF.
7. Para efeito desta IN, considera-se quadro de pessoal o montante de cargos efetivos e em comissão e de
funções de confiança providos e vagos.
8. Os detentores de cargo efetivo e os ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança são
mencionados como servidores.
9. A unidade administrativa responsável pela operacionalização do Programa de Estágio no
Tribunal é chamada de área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho e, nas
seccionais, de área de recursos humanos.
10. Os estabelecimentos de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação
especial e de ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos com os quais o
Tribunal ou as seccionais estejam conveniados para realização de estágio são referenciados como instituições
de ensino.
11. A unidade responsável pelo desenvolvimento de sistemas informatizados no Tribunal e nas seccionais é
mencionada como área de tecnologia da informação.
12. A unidade responsável pela racionalização de métodos e procedimentos no Tribunal é mencionada como
área de gestão estratégica e nas seccionais como área de modernização administrativa.

 
TÍTULO IV – OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
1. Colaborar com os processos educacionais, propiciando aos estudantes a complementação do ensino e da
aprendizagem por meio da integração entre a teoria e a prática, do aperfeiçoamento técnico-cultural e
científico e do incremento das relações interpessoais.
 
TÍTULO V – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades técnicas, através do exercício e do convívio
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profissional.
2. Propiciar o aperfeiçoamento do estudante, por meio de atividades relacionadas à sua área de formação.
3. Ampliar a qualidade dos recursos humanos, objetivando a melhoria dos serviços prestados no Tribunal e
nas seccionais, através do intercâmbio acadêmico-profissional.
4. Possibilitar ao estagiário a ampliação de seus conhecimentos teóricos em situações reais de trabalho,
através do fornecimento de insumos teóricos e práticos, objetivando a otimização dos métodos de trabalho
do Tribunal e das seccionais.
5. Dotar os estagiários de conhecimentos relevantes para a formação e o desenvolvimento de atividades e de
comportamento adequado ao relacionamento sócio-profissional.
 

MÓDULO 2 – NORMAS GERAIS

TÍTULO I – ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
1. O gerenciamento do programa de estágio ficará a cargo da área de gestão de pessoas do Tribunal e de
recursos humanos das seccionais, que promoverão, em articulação com as instituições de ensino, a
operacionalização das atividades de planejamento, de execução, de acompanhamento e de avaliação de
estágio.
2. As seccionais desenvolverão as atividades de que trata o item 1 deste Título sob a orientação da área de
gestão de pessoas do Tribunal.
3. À área de gestão de pessoas do Tribunal e de recursos humanos das seccionais caberá:

a) celebrar convênios com as instituições de ensino profissionalizante e superior;
b) recrutar e selecionar estagiários;
c) providenciar o cadastro dos estagiários no Sistema de Recursos Humanos – SARH,
observando-se o seguinte:
       c.1) a emissão e entrega do crachá de identificação, mediante recibo, será realizada pela
área de segurança e serviços gerais;
       c.2) o modelo de crachá de estagiário do Tribunal e das seccionais é definido mediante
portaria do presidente;
       c.3) o crachá será devolvido quando do desligamento do estagiário;
d) analisar, registrar, atualizar, organizar e avaliar dados sobre os estagiários;
e) encaminhar o crachá devolvido à área de segurança para que seja realizada a exclusão do
estagiário desligado no Serviço de Controle de Acesso – SCA, devendo os crachás
devolvidos ser reaproveitados;
f) manter intercâmbio com supervisores de estágio;
g) promover o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação de estágio, em
articulação com os supervisores de estágio e as instituições de ensino;
h) orientar os estagiários sobre aspectos comportamentais e operacionais;
i) manter articulações com as instituições de ensino e unidades do Tribunal ou da seccional
envolvidas no programa de estágio;
j) emitir documentos comprobatórios do estágio;
k) propor ou executar medidas que visem à otimização do programa de estágio;
l) elaborar, semestralmente, relatório das atividades pertinentes ao programa de estágio,
devendo a área de recursos humanos das seccionais encaminhá-lo à área de gestão de pessoas
do Tribunal para a devida apreciação.

3.1. Nas seccionais, as atividades de que trata a alínea "g" deste item serão desenvolvidas sob
orientação da área de recursos humanos.

4. Poderá ser celebrado contrato com agente de integração, o qual deverá ser selecionado em conformidade
com as regras que regem as licitações e os contratos no âmbito da administração pública federal.
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TÍTULO II – QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
1. O quantitativo e a alocação de estagiários nas unidades administrativas são definidos por portaria do
presidente, no Tribunal, mediante proposta do Diretor-Geral da Secretaria, e do diretor do foro, nas
seccionais.

1.1. Na definição do tipo e do quantitativo de bolsas de estágio, serão consideradas, além das
disponibilidades orçamentárias, a natureza do trabalho, as conveniências judicantes e administrativas
e, nas seccionais, a especialização das varas federais.

2. O quantitativo de estagiários será estabelecido em razão das necessidades do Tribunal e das seccionais e
dos recursos orçamentários disponíveis, não podendo ultrapassar 28% do quadro de pessoal do órgão, e,
quanto aos estudantes de nível médio, 20% do total de estagiários.

2.1. Observados os limites numéricos, as unidades integrantes do Tribunal e das seccionais poderão
optar por estagiários do ensino superior ou do ensino médio, de acordo com a conveniência do
serviço.
2.2. No quadro de pessoal das seccionais incluem-se os servidores das subseções.

3. Parte das vagas de estágio reservadas aos cursos de graduação poderão ser destinadas aos estudantes de
outros graus de nível superior, ficando a critério das unidades integrantes do Tribunal  e das seccionais o
preenchimento das vagas.
4. Do total de vagas de estágio, serão reservados 10% para estudantes portadores de deficiência, cuja
ocupação considerará as competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades
próprias das unidades.

4.1. Quando o cálculo dos percentuais dispostos neste Título resultar em fração, poderá ser
arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

5. Cabe à Secretaria do Tribunal, por intermédio da área de gestão de pessoas, e à diretoria do foro, nas
seccionais, manter o controle dos limites fixados nos itens 2 a 4 deste Título.
 
TÍTULO III – SOLICITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

1. No decorrer do ano de referência, as solicitações de estagiários, ordinariamente, serão
realizadas apenas em caráter de substituição, efetuadas formalmente à área de gestão de
pessoas, no Tribunal, e à área de recursos humanos, nas seccionais.

1.1. As situações extraordinárias serão resolvidas pelo diretor-geral, no Tribunal, e pelo diretor do
foro, nas seccionais.

2. As unidades com necessidade e interesse em receber estagiário devem solicitar o
quantitativo necessário por memorando, via processo administrativo eletrônico ou e-mail.

3. Para solicitar estagiários, as unidades do Tribunal e das seccionais devem dispor dos seguintes recursos
humanos e materiais:

a) servidor que reúna as condições necessárias para exercer a supervisão do estágio;
b) espaço físico e mobiliário adequado (mesas, cadeiras etc.) em quantidade suficiente para a
acomodação dos estagiários.

4. As unidades organizacionais deverão propiciar experiência prática aos estudantes, mediante efetiva
participação em serviços, programas, planos e projetos, cuja estrutura programática guarde correlação com as
respectivas áreas de formação profissional.

 
TÍTULO IV – CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
1. As áreas de colocação de pessoas e avaliação de desempenho do Tribunal e de recursos humanos das
seccionais devem interagir com as instituições de ensino, com a finalidade de firmar convênio para a
realização do estágio.
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1.1. A celebração do convênio dá-se a partir da assinatura de instrumento próprio, padronizado, em 3
(três) vias. Em caso de haver contrato com agente de integração, serão 4 (quatro) vias.
1.2. São competentes para assinar convênios para a concessão de estágios o dirigente da área de
gestão de pessoas, representando o Tribunal, e o dirigente da secretaria administrativa, representando
as seccionais.

 
TÍTULO V – SUPERVISORES DE ESTÁGIO
1. O dirigente da unidade na qual for alocado o estudante deverá indicar o servidor que atuará como
supervisor do estágio.
2. O supervisor deve ter formação acadêmica ou realizar atividades na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários
simultaneamente.
3. Cabe ao supervisor de estágio:

a) elaborar plano de atividades do estagiário, que integrará o Termo de Compromisso de
Estágio de que trata o item 3 do Título I do Módulo 4 desta IN;
b) entrevistar e avaliar os candidatos oriundos do processo seletivo a que se refere o Módulo
3 desta IN;
c) orientar e supervisionar a realização das atividades a serem desenvolvidas;
d) orientar o estagiário sobre a conduta e normas do órgão, inclusive no que se refere à
postura e ao vestuário adequados, em obediência ao Código de Conduta do Conselho e da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, conforme a Resolução CJF 147, de 15 de abril
de 2011;
e) acompanhar o desempenho do estagiário, de modo especial no que se refere à verificação
da existência de correlação entre as atividades por ele desenvolvidas e aquelas previstas no
plano de atividades a que se refere a alínea "a" deste item;
f) proceder à avaliação de desempenho do estagiário, preenchendo, aprovando e
encaminhando o relatório semestral de atividades de estágio à área de colocação de pessoas e
avaliação de desempenho, no Tribunal, e à área de recursos humanos, nas seccionais, após
vista ao estagiário;
g) atestar, mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da realização do estágio,
o Acompanhamento Mensal de Estágio – AME (formulário MOD. 13-01-06),
encaminhando-o à área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e à
área de recursos humanos, nas seccionais;
h) informar, com antecedência, à área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho as
datas das avaliações periódicas ou finais do estudante, mediante declaração da instituição de
ensino, bem como do descanso remunerado a ser usufruído pelo estagiário;
i) comunicar, imediatamente, o pedido de desligamento do estagiário à área de colocação de
pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e à área de recursos humanos, nas
seccionais;
j) manter informada a área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal,
e a área de recursos humanos, nas seccionais, sobre as demais ocorrências relativas à
realização do estágio;
k) entregar ao estagiário, ao término do estágio, declaração de realização de estágio, com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
l) garantir o cumprimento das vedações dispostas nos arts. 21 a 23 da Resolução CJF 208, de
4 de outubro de 2012.

3.1.  O não cumprimento do disposto na alínea "g" ou a prestação de informação incorreta
responsabilizarão o supervisor de estágio e o dirigente da unidade na qual o estagiário estiver
alocado, sendo-lhes imputada sanção disciplinar cabível.
3.2. Cada supervisor poderá ter, no máximo, 10 (dez) estagiários sob sua supervisão.
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4. É vedado ao supervisor solicitar ao estagiário:
a) a prestação de serviços externos, ainda que acompanhado pelo supervisor ou por pessoa
por este designada, exceto nos casos em que a atividade esteja prevista no Termo de
Compromisso de Estágio;
b) transportar, a pedido de servidor ou de qualquer outra pessoa, dinheiro ou títulos de
crédito;
c) realizar serviços de limpeza e de copa;
d) executar trabalhos particulares solicitados por servidor ou por qualquer outra pessoa;
e) assinar documentos que tenham fé pública;
f) exercer suas atividades em local que seja insalubre ou, direta ou indiretamente, exponha a
risco sua saúde e sua integridade física, exceto se a insalubridade for inerente ao exercício das
atividades do estágio.

 

MÓDULO 3 –  RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

1. O recrutamento e a seleção de estagiários poderão ser realizados por intermédio de agente de integração,
público ou privado, ou pelo próprio órgão contratante, mediante processo seletivo precedido de convocação
por edital público, observando-se a ordem de classificação e os parâmetros objetivos definidos pela unidade
de gestão de pessoas do Tribunal e de recursos humanos das seccionais.

1.1. O agente de integração deverá ser selecionado em conformidade com as regras que regem as
licitações e os contratos no âmbito da administração pública federal.

2. Os estudantes aprovados no processo seletivo serão convocados pelo Tribunal ou pela seccional no
período previsto, munidos de histórico escolar atualizado, carta de apresentação fornecida pela instituição de
ensino e documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e uma foto 3x4).
3. Após a apresentação dos documentos mencionados no item 2 deste Módulo, a área de colocação de
pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e a área de recursos humanos, nas seccionais, devem
preencher o cadastro dos estagiários no sistema informatizado.
4. A área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e a área de recursos humanos,
nas seccionais, devem, nessa ocasião e sempre que se fizer necessário, prestar ao estudante as orientações
relativas a duração do estágio, turno, jornada, atividades a serem desenvolvidas, valor da bolsa de estágio,
conduta ética e comportamento funcional.
5. A seleção objetiva escolher os estudantes que melhor se enquadrem no órgão, possibilitando a conciliação
e o atendimento das necessidades do Tribunal ou da seccional, do estudante e da instituição de ensino.
6. A seleção é constituída de concurso público, mediante convocação por edital público,
observando-se a ordem de classificação e os parâmetros definidos pela área de colocação de
pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e pela área de recursos humanos, nas
seccionais.

6.1. Facultativamente, além do concurso público de que trata o item 6 deste Módulo, a seleção
poderá ser composta por entrevista, realizada por servidor do Tribunal ou da seccional devidamente
qualificado, com a finalidade de verificar a adequação do perfil do estagiário.

7. O recrutamento e a seleção de estagiários de cursos de todos os graus de nível superior serão realizados
pela área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e pela área de recursos
humanos, nas seccionais, devendo observar o princípio da impessoalidade e ser realizados mediante
seleção pública baseada, pelo menos, em prova de conhecimento.
8. Aos candidatos com deficiência serão reservados 10% das vagas, e sua classificação no processo
seletivo constará da listagem geral e de listagem específica.

 

MÓDULO 4 –  CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
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TÍTULO I – CONTRATAÇÃO
1. O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente.
2. Serão aceitos como estagiários alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos
regulares, vinculados ao ensino público ou particular, oficiais ou reconhecidos, oferecidos por instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio ou de educação especial e alunos dos anos
finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, cujas áreas de
conhecimento estejam relacionadas com as atividades, os programas, os planos e os projetos desenvolvidos
no órgão.
3. A contratação de estagiários é feita após a conclusão do processo seletivo, mediante assinatura do Termo
de Compromisso de Estágio, e celebrada entre o estudante, ou seu representante ou assistente legal, a
instituição de ensino e o Tribunal ou seccional.

3.1. O Termo de Compromisso de Estágio deve ser preenchido e assinado em 3 (três) vias, ficando
cada parte envolvida com uma via do documento. Na hipótese de contrato com agente de integração,
serão 4 (quatro) vias.

4. O estagiário deve ser encaminhado pela área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no
Tribunal, e pela área de recursos humanos, nas seccionais, ao local de realização do estágio.

4.1. O dirigente da unidade que receber o estagiário deve indicar o servidor que atuará como
supervisor do estágio e comunicar a indicação, de imediato, à área de colocação de pessoas e
avaliação de desempenho, no Tribunal, e à área de recursos humanos, nas seccionais, por meio de e-
mail.

5. É vedada a contratação para ocupação simultânea de um único estudante em mais de uma vaga de estágio
em um mesmo órgão.
6. Não poderá ser contratado, salvo para os estágios obrigatórios e exigidos pela instituição de ensino
superior:

a) o ocupante de cargo, emprego ou função vinculados ao órgão ou às entidades da
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios;
b) o militar da União, dos estados ou do Distrito Federal;
c) o titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal;
d) o servidor do Ministério Público.

7. É vedada a contratação de estagiário que possuir vínculo profissional ou de estágio com
advogado ou sociedade de advogados que atuem em processos na Justiça Federal.

7.1. Aplica-se à contratação de estagiário no âmbito da 1ª Região, remunerado ou não, a vedação de
nepotismo prevista no art. 2º da Resolução CNJ 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pelas
Resoluções CNJ 9, de 6 de dezembro de 2005, 181, de 17 de outubro de 2013, e 229, de 22 de
junho de 2016, exceto se o processo seletivo que deu origem à contratação for precedido de
convocação por edital público e contiver pelo menos uma prova escrita não identificada que assegure
o princípio da isonomia entre os concorrentes.
7.2. O estudante, no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, deverá firmar
declaração de que não possui nenhum dos vínculos acima referidos e terá ainda a obrigação de
informar eventual alteração de suas condições.
7.3. A inobservância das vedações acima previstas ou a comprovação, a qualquer tempo, de que não
é verdadeira a declaração a que se refere o subitem 7.2 acarretarão o desligamento, imediato e de
ofício, do estagiário.

8. O contrato de estágio será revisto ao final de cada período letivo, anual ou semestralmente, conforme o
caso.
 
TÍTULO II – DURAÇÃO DO ESTÁGIO
1. A duração do estágio terá o limite máximo de 2 (dois) anos, consecutivos ou não.

1.1. O encerramento do estágio em virtude do alcance do limite citado no item 1 deste Título

Instrução Normativa IN-13-01 (7013180)         SEI 0016017-51.2018.4.01.8008 / pg. 7

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=187
http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/resolucao/resolucao_9_06122005_11102012202150.pdf
http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/resolucao/resolucao_181_17102013_18102013174310.pdf
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3140


impedirá a concessão de novo estágio ao estudante, salvo se de outro nível educacional, observado o
item 3 do Título I deste Módulo.
1.2. O estágio firmado com pessoas com deficiência não se submete ao limite temporal previsto no
item 1 deste Título, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso.

2. Enquanto durar o estágio, o Tribunal ou a seccional manterão para os estudantes seguro
contra acidentes pessoais previsto no Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982.
3. A área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e a área de recursos humanos,
nas seccionais, devem encaminhar às companhias seguradoras e, semestralmente, às instituições de ensino o
rol atualizado de estagiários, com vistas a manter seus cadastros devidamente atualizados.
 
TÍTULO III – HORÁRIO DO ESTÁGIO
1. A jornada de estágio deve constar no Termo de Compromisso de Estágio e ser compatível com o
expediente do órgão e as atividades escolares, não podendo ultrapassar:

a) 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;
b) 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.

1.1. Os estudantes de escola especial cumprirão carga horária acordada com a instituição de ensino,
observando-se o limite máximo estabelecido na alínea "a" do item 1 deste Título.

2. Para garantir o bom desempenho do estudante, no período em que a instituição de ensino realizar
avaliações periódicas ou finais, a carga horária do estágio será reduzida à metade, conforme estipulado no
Termo de Compromisso de Estágio.

2.1. Para atendimento do disposto no item 2 deste Título, o estagiário deverá comunicar previamente
ao supervisor e este à unidade de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e à
área de recursos humanos, nas seccionais, as datas de realização das avaliações escolares ou
acadêmicas.

3. Os feriados federais, estaduais, municipais e regimentais, o período de recesso judiciário, bem como as
horas de estágio reduzidas nos períodos de avaliação e o descanso remunerado previsto em lei não estarão
sujeitos a compensação.
 
TÍTULO IV – BOLSA-ESTÁGIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE
1. Integram a bolsa do estágio não obrigatório o auxílio financeiro, o auxílio-transporte e o seguro
obrigatório contra acidentes pessoais.
2.  Nos estágios obrigatórios e não obrigatórios, é compulsória a contratação de seguro contra acidentes
pessoais.

2.1. 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.

3. Não é devido o auxílio-transporte ao estagiário-servidor, na forma do disposto no Módulo 7, subitem 1.2,
desta IN.
4. O valor do auxílio financeiro e do auxílio-transporte será fixado em portaria do presidente, no Tribunal, e
do diretor do foro, nas seções e subseções judiciárias, conforme o nível de escolaridade e a carga horária a
ser cumprida pelo estagiário, observadas as disponibilidades orçamentárias, as conveniências judicantes e
administrativas, bem como a natureza do trabalho.

4.1. Nas seccionais, os valores do auxílio financeiro, para nível superior e nível médio, terão como
teto os respectivos valores adotados no Tribunal, observado o que dispõe o item 5 deste Título.
4.2. Caberá ao diretor do foro a definição da dotação para o programa de estágio, com observância
dos limites da descentralização anual dos créditos orçamentários e financeiros autorizados à
respectiva seccional.
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5. O auxílio financeiro não poderá ser superior a 25% do vencimento inicial da tabela remuneratória dos
cargos efetivos e deverá guardar correspondência entre a escolaridade exigida para ingresso no cargo e o
nível de ensino do estágio.

5.1. Para o estudante de nível superior, o valor do auxílio financeiro não poderá ser superior a 25%
do vencimento inicial da tabela remuneratória do cargo de Analista Judiciário, atribuindo-se valores
diferentes e escalonados de acordo com o grau do nível superior.

6. É vedado estabelecer valores diferenciados para bolsas de mesmo nível ou a prática de qualquer outra
forma de discriminação em razão de cursos ou áreas de interesse.
7. A majoração dos valores de bolsa-estágio deverá ser programada para o mês de janeiro de cada exercício,
vedado o reajuste que, em sua totalidade anual, não possa ser suportado integralmente dentro do mesmo
exercício orçamentário em que foi concedido.
8. O valor diário do auxílio-transporte deve considerar o preço médio das passagens de transporte urbano da
região e poderá ser revisto sempre que for necessário.

8.1. Anualmente, o presidente, no Tribunal, e o diretor do foro, nas seções judiciárias, ratificarão o
valor vigente ou definirão novo valor para o auxílio-transporte referente ao programa de estágio,
levando em consideração parecer da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro em
relação à questão orçamentária.
8.2. A definição dos valores referentes ao auxílio-transporte dar-se-á com efeitos a partir do mês de
janeiro de cada ano, com observância dos limites anuais dos créditos orçamentários autorizados para
a seccional para este fim, cujo valor diário não poderá ser superior ao valor fixado para o Tribunal.

9. O auxílio-transporte será devido no mês subsequente ao da realização do estágio, descontados os valores
correspondentes aos dias de ausência do estagiário.
10. O auxílio-transporte não é devido no período de descanso remunerado do estudante e nos demais
afastamentos registrados como faltas.
11. Ao estagiário que desempenhar suas atividades em local insalubre ou perigoso serão devidos adicionais
com base no auxílio financeiro, nos percentuais de 5%, 10% e 20%, dependendo do grau da insalubridade
ou periculosidade.
12. No caso de estágio obrigatório, o seguro contra acidentes pessoais poderá ser contratado pela instituição
de ensino, conforme conste do Termo de Compromisso de Estágio.
13. Nos casos de falta não justificada, será descontado do pagamento do auxílio financeiro
apenas o dia da ausência.
14. O cálculo do valor para pagamento da bolsa-estágio é realizado de acordo com a seguinte fórmula:

PM = VB X F

            30

Onde:
PM – pagamento mensal   
F – frequência
VB – valor da bolsa

 
16.1. A variável frequência é fornecida através do formulário Acompanhamento Mensal de Estágio
(MOD. 13-01-06).

 
TÍTULO V – FALTAS E AFASTAMENTOS
1. As faltas justificadas não gerarão descontos do valor do auxílio financeiro nem compensação da jornada
de estágio.
2. As faltas injustificadas não poderão ser compensadas e serão descontadas do valor do auxílio financeiro e
do auxílio-transporte.
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3. Serão consideradas faltas justificadas:
a) afastamento de até 15 (quinze) dias consecutivos para tratamento da própria saúde,
mediante apresentação de atestado médico;
b) afastamento de estagiária por até 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência do
nascimento com vida de filho, mediante apresentação de atestado médico;
c) arrolamento ou convocação para depor na Justiça ou para participar como jurado no
Tribunal do Júri, mediante comprovação a ser expedida pelo respectivo tribunal de justiça;
d) ausência por 3 (três) dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge,
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda e irmãos,
comprovado mediante certidão de casamento ou atestado de óbito, respectivamente;
e) ausência no dia em que o estagiário se apresentar para doação de sangue, comprovada por
documento oficial;
f) ausência no dia em que o estagiário se apresentar para alistamento militar, comprovado por
documento oficial.

3.1. O estagiário que for convocado pela Justiça Eleitoral será dispensado do estágio sem prejuízo do
recebimento do auxílio financeiro.
3.2. O estagiário que se afastar para tratamento da própria saúde por período superior a 15 (quinze)
dias, consecutivos ou não, no período de 30 (trinta) dias, poderá ser desligado a critério da
administração.
3.3. Na hipótese do subitem 3.2 deste Título, poderá ser admitida, a pedido do estagiário ou de seu
representante, a suspensão temporária do estágio, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, com prejuízo
do auxílio financeiro, desde que o pedido seja anterior ao desligamento do estagiário e haja interesse
da administração.
3.4. Será admitida a suspensão temporária do estágio, com prejuízo da bolsa-estágio, pelo prazo que
exceder 15 (quinze) dias e alcançar no máximo seis meses, a pedido da estagiária ou do seu
representante legal, em decorrência de nascimento com vida de filho, não ficando a vaga livre para
nova contratação.

4. Ocasionará desligamento do estagiário a falta injustificada ao estágio por 3 (três) dias consecutivos ou 5
(cinco) dias intercalados no período de 1 (um) mês.
5. Outros afastamentos poderão ser compensados, a critério do supervisor, ou considerados como faltas
justificadas, a critério da administração.
 
TÍTULO VI – PAGAMENTO
1. Cabe ao Tribunal ou à seccional indicar, na data da contratação, a instituição bancária em que o estagiário
deve efetuar a abertura de conta-corrente para recebimento do valor da bolsa.
2. A área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e a área de recursos humanos,
nas seccionais, devem encaminhar, mensalmente, à área financeira o processo administrativo eletrônico da
folha de pagamento para que esta providencie a ordem bancária.
3. O não encaminhamento do formulário Acompanhamento Mensal de Estágio (MOD. 13-01-06) no prazo
previsto no item 3 do Módulo 5 desta IN implicará o pagamento do auxílio financeiro e do auxílio-transporte
do respectivo mês somente no mês seguinte.
4. O pagamento da bolsa-estágio será suspenso a partir da data de desligamento do estagiário,
qualquer que seja a causa.
5. Haverá pagamento proporcional referente ao descanso remunerado não usufruído, no caso de
desligamento do estágio antes do prazo previsto.
6. O pagamento do auxílio financeiro será proporcional à carga horária e à frequência mensal cumprida,
considerando-se, para todos os efeitos, o mês comercial de 30 (trinta) dias.

TÍTULO VII – DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO

1. O desligamento do estágio ocorre nos casos e formas seguintes:
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a) automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio;
b) por falta ao estágio sem motivo justificado, por 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) dias
intercalados, no período de 1 (um) mês;
c) por conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;
d) a pedido do interessado;
e) de ofício, no interesse do Tribunal ou da seccional, ou por comprovação de falta de
aproveitamento satisfatório no estágio ou na instituição de ensino;
f) por óbito;
g) por descumprimento de obrigação assumida no Termo de Compromisso de Estágio;
h) por conduta incompatível com a exigida pela administração;
i) em razão de possuir o estagiário vínculo profissional ou de estágio com advogado ou
sociedade de advogados que atuem em processos no Tribunal ou na seccional;
j) em razão de ser o estagiário subordinado a magistrado ou a servidor investido em cargo de
direção ou de assessoramento que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

2. O estagiário somente fará jus ao certificado após a apresentação do formulário
Acompanhamento Mensal de Estágio (MOD. 13-01-06) e, no caso de desligamento a pedido, do
formulário Pedido de Desligamento de Estágio (MOD. 13-01-11), devidamente preenchidos e
assinados bem como atestados pelo supervisor do estágio, e do crachá de identificação de
estagiário, recebido à época da contratação.
 

MÓDULO 5 – ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

1. O acompanhamento do estagiário tem periodicidade mensal e baseia-se no formulário Acompanhamento
Mensal de estágio – AME (MOD. 13-01-06), onde são registradas a frequência e as atividades
desenvolvidas pelo estagiário.
2. A partir das informações do formulário, o supervisor do estágio e a área de colocação de pessoas e
avaliação de desempenho, no Tribunal, ou a área de recursos humanos, nas seccionais, verificam o
cumprimento dos objetivos da unidade, bem como das exigências curriculares do estudante.
3. O formulário AME deve ser encaminhado, devidamente atestado, à área de colocação de pessoas e
avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área de recursos humanos, nas seccionais, no primeiro dia útil
de cada mês.

3.1. O não encaminhamento do formulário no prazo previsto resulta na aplicação do disposto no item
3 do Título VI do Módulo 4 desta IN.

4. A avaliação do estagiário é realizada mediante o preenchimento do formulário Avaliação de Desempenho
de Estagiário (MOD.13-01-07), onde os supervisores, formalmente indicados, pontuam a atuação de seus
estagiários.

4.1. A avaliação deve ser feita em dois momentos:
a) quando houver decorrido metade do período previsto para o estágio;
b) ao término do semestre de estágio.

4.2. Para efeito de avaliação, devem ser observados os aspectos de assiduidade, disciplina,
relacionamento, responsabilidade e aprendizado.

5. O estagiário avaliado com rendimento inferior a 50% do total de pontos é automaticamente desligado do
estágio.
6. Cabe à área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e à área de recursos
humanos, nas seccionais, encaminhar às unidades administrativas os formulários de Avaliação de
Desempenho de Estagiário e analisar os dados informados, quando da sua devolução.
7. É emitido certificado de estágio ao estagiário que:
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a) tendo cumprido o período de estágio, tenha obtido rendimento mínimo de 50% do total de
pontos da avaliação final;
b) em caso de desligamento, tenha cumprido, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas, tenha
apresentado os formulários Acompanhamento Mensal de Estágio (MOD. 13-01-06) e Pedido
de Desligamento de Estágio (MOD. 13-01-11), bem como tenha feito a devolução do crachá
de identificação de estagiário, recebido à época da contratação.

7.1. Nos demais casos, o estagiário recebe Declaração de Estágio (formulário MOD. 13-01-09).
 

MÓDULO 6 – DIREITOS E DEVERES DE ESTAGIÁRIOS

1. Os estagiários têm assegurados os seguintes direitos:
a) realizar o estágio em unidade cujas atividades sejam correlatas às exigidas pelo curso de formação;
b) estar segurado contra acidentes pessoais, durante o período em que o estágio ocorrer;
c) receber bolsa-estágio e auxílio-transporte proporcional a sua frequência mensal;
d) ser avaliado de acordo com o seu desempenho e tomar conhecimento do resultado da referida
avaliação;
e) receber certificado de estágio ou, conforme o caso, Declaração de Estágio (formulário MOD. 13-
01-09);
f ) usufruir do descanso remunerado de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da bolsa, quando
o período de estágio for igual ou superior a 1 (um) ano, observando-se o disposto nas subalíneas
seguintes:

f.1) o descanso remunerado será usufruído, preferencialmente, no período coincidente com o
período de férias escolares, devendo ser previamente acordado entre estagiário e supervisor e
registrado na frequência mensal do estagiário;
f.2) os dias de descanso remunerado poderão ser concedidos de maneira proporcional,
mediante acordo com o supervisor e comunicação prévia à unidade de colocação de pessoas
e avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área de recursos humanos, nas seccionais, em
períodos de, no mínimo, 10 (dez) dias;
f.3) a proporcionalidade de que trata a subalínea f.2 deste item será calculada à razão de dois
dias e meio por mês completo de contrato de estágio, devendo ser arredondado o total dos
dias apurados para o número inteiro subsequente;
f.4) o estagiário poderá, mediante acordo com o supervisor e comunicação prévia à unidade
de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área de recursos
humanos, nas seccionais, usufruir o descanso remunerado após 4 (quatro) meses de estágio;
f.5) os dias de descanso remunerado previstos na alínea "f" deste item serão concedidos de
maneira proporcional nos casos de o contrato de estágio ter duração inferior a 1 (um) ano,
observado o disposto na subalínea "f.3" deste item;
f.6) na hipótese de desligamento antes do término da vigência do contrato, o estagiário terá
direito ao pagamento proporcional do descanso remunerado não usufruído, aplicando-se o
disposto no item 6 do Título VI do Módulo 4.

2. O estagiário pode requerer sua transferência para outra unidade do órgão, observados os seguintes
requisitos:

a) existência de vaga para estágio na unidade de destino;
b) preservação da correlação dos serviços da unidade de destino com sua área de formação ou com a
proposta pedagógica do curso, sua etapa e modalidade;
c) anuência dos supervisores de estágio das unidades de origem e de destino;
d) solicitação formal da mudança à unidade de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no
Tribunal, ou à área de recursos humanos, nas seccionais, para registro e providências pertinentes.

3. Em casos de emergência, os estagiários podem utilizar os serviços de assistência médico-odontológica do

Instrução Normativa IN-13-01 (7013180)         SEI 0016017-51.2018.4.01.8008 / pg. 12



3. Em casos de emergência, os estagiários podem utilizar os serviços de assistência médico-odontológica do
Tribunal ou da seccional, restritos àqueles implantados nas próprias dependências.
4. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua
implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.
5. São deveres dos estagiários:

a) apresentar-se à área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área
de recursos humanos, nas seccionais, munidos dos documentos exigidos;
b) assinar o Termo de Compromisso de Estágio;
c) portar o crachá de identificação durante todo o período de estágio no Tribunal ou na seccional;
d) aceitar a supervisão e a orientação técnico-administrativa dos prepostos do Tribunal ou da
seccional designados para tais funções;
e) cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhes forem atribuídas;
f) preencher o formulário Acompanhamento Mensal de Estágio (MOD. 13-01-06), registrando a
frequência e as atividades desenvolvidas no período;
g) observar o uso de vestuário apropriado ao local de trabalho;
h) observar a linguagem adequada no tratamento com os magistrados, supervisores e demais
servidores;
i) ser pontual e assíduo;
j) zelar pela conservação do patrimônio do Tribunal ou da seccional;
k) guardar sigilo sobre informações, assuntos, fatos e documentos de que tiver conhecimento em
decorrência do estágio, constando essa obrigação no Termo de Compromisso de Estágio;
l) utilizar internet, correio eletrônico e outros serviços ou equipamentos do órgão somente em
atividades ligadas às necessidades do estágio;
m) cumprir as normas e regulamentos vigentes no âmbito do Tribunal ou da seccional;
n) manter discrição nas dependências do Tribunal ou da seccional;
o) submeter-se aos processos e meios de avaliação de desempenho profissional e acadêmico;
p) comunicar desistência do estágio ou qualquer alteração ocorrida durante o período contratado à
área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área de recursos
humanos, nas seccionais.

 

MÓDULO 7 – ESTAGIÁRIO-SERVIDOR

1. O servidor público poderá participar de estágio desde que cumpra, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais
de trabalho na unidade em que estiver lotado ou em exercício.

1.1. A hipótese prevista no item 1 deste Módulo somente se aplicará à modalidade de estágio
obrigatório, definido como tal no projeto do curso.
1.2. O estagiário-servidor não terá direito ao auxílio financeiro nem ao auxílio-transporte de que trata
esta IN.
1.3. O estagiário-servidor faz jus ao seguro contra acidentes pessoais, que poderá ser contratado pela
instituição de ensino, consoante o disposto no item 12 do Título IV do Módulo 4.

2. O servidor interessado em realizar estágio no Tribunal ou na seccional deve enviar a solicitação ao
dirigente da área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, ou à área de recursos
humanos, nas seccionais, por memorando, via processo administrativo eletrônico ou e-mail.
3. A realização do estágio deve ser compatível com o horário de trabalho do servidor, de forma a evitar o
prejuízo das atividades do seu cargo ou função, assegurado, em qualquer hipótese, o cumprimento mínimo
de 20 (vinte) horas semanais na unidade de lotação.
4. O estágio de servidor pode ser realizado na unidade em que está lotado ou em outra unidade compatível
com sua área de formação.
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5. Os procedimentos referentes ao recrutamento e à seleção de estagiários não são aplicados ao estagiário-
servidor, sendo automática a sua admissão como estagiário.
6. São indispensáveis à realização do estágio as seguintes formalidades:

a) apresentação de histórico escolar atualizado e carta de apresentação da instituição  de ensino;
b) preenchimento do cadastro dos estagiários no sistema informatizado do Tribunal ou das
seccionais:
c) preenchimento do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre o Tribunal ou a seccional, o
estudante e a instituição de ensino.

7. Os procedimentos referentes ao encaminhamento, acompanhamento mensal, avaliação, desligamento,
emissão de certificado de estágio ou de Declaração de Estágio (formulário MOD. 13-01-09) para o
estagiário-servidor são similares aos dos demais estagiários.
8. O estagiário-servidor, em razão do estágio, não pode alegar desvio de suas funções, alteração contratual,
aumento da jornada de trabalho nem pretender quaisquer vantagens profissionais.
9. O estagiário-servidor é obrigado, mediante a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, a cumprir
as condições fixadas para o estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas para os servidores do
Tribunal ou da seccional, especialmente aquelas que resguardem o sigilo das informações a que tenha
acesso.
10. O estagiário-servidor deve desenvolver as atividades relativas ao estágio com título e função de
estagiário, sem prejuízo do cargo por ele exercido.
 

MÓDULO 8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Compete ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal, auxiliado pela área de colocação de pessoas e
avaliação de desempenho, dirimir dúvidas e examinar sugestões que visem ao aprimoramento desta IN.
2. Cabe à área de colocação de pessoas e avaliação de desempenho, no Tribunal, e de recursos humanos,
nas seccionais, propor a atualização desta IN.
3. As informações contidas nesta IN devem ser levadas, de forma sucinta, porém esclarecedora, aos
estagiários contratados pelo Tribunal e pela seccional com o objetivo de orientá-los.
4. A área de tecnologia da informação, com a participação da área de gestão estratégica, deve promover a
sistematização e a associação dos dados de identificação do estagiário, constantes do cadastro de estagiário,
com os demais formulários integrantes desta IN, objetivando agilizar os procedimentos.
5. Os formulários constantes desta IN podem ser emitidos via relatório de sistema, quando disponíveis.
6. Os anexos constantes do Módulo 9 fazem parte desta IN.
7. Esta IN foi, originalmente, aprovada pelo Conselho de Administração em 06/05/1992, conforme Processo
754/92, e entrou em vigor, no âmbito do Tribunal e das seccionais, em 08/06/1992.
8. Foram processadas as seguintes alterações evolutivas:

 

DATA MÓDULO APROVAÇÃO VIGÊNCIA
jan/96 Todos Resolução 2 de 17/01/96 22/01/1996
dez/99 00, 02 e 08 Resolução 14 de 17/12/99 11/01/2000
abr/03 00, 01, 02, 04 e 08 Resolução 630-004 de 28/04/03 08/09/2003
set/04 01, 02, 03, 04, 06, 07 e 08 Resolução 600-13 de 13/09/04 17/09/2004
dez/09 Todos Resolução 600-28 de 18/12/09 18/12/2009
dez/18 Todos Portaria Presi 7013202 Dezembro/2018

 
9. As alterações ora processadas entram em vigor na forma da Portaria Presi 7013202, que as aprova,
conforme Processos Administrativos eletrônicos 0000984-84.2014.4.01.8000 e 0016017-
51.2018.4.01.8008.
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http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/13236/RES_2_1996.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/22016/RES_14_1999.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/11276/RES_4_2003.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/18838/RES_13_2004_PRESI.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/28949/RES_28_2009_PRESI.pdf?sequence=3


 
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

 

MÓDULO  9 – ANEXOS
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª
Região, em 21/12/2018, às 18:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 7013180 e o código CRC BF7DE9B7.
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