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RESOLUÇÃO Nº 054/2014 – CSDPE/AM (CONSOLIDADA V) 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 27, da Lei 

Complementar nº 01, de 30 de março de 1990, artigo 145, § 1º, da Lei Complementar 

nº 80, de 12 de janeiro de 1994, com redação alterada pela Lei Complementar nº 

132/2009, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

e no Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, artigo 9º, 

XVII, e Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública (Resolução 

nº 04/2012-CSDPE/AM), artigo 14, inciso XXIX, e 

CONSIDERANDO a deliberação do Egrégio Conselho Superior sobre a proposta de 

Regulamento do Programa de Estágio no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, de acordo com o disposto em ata da reunião ordinária realizada em 23 

de maio de 2014, 

RESOLVE: 

APROVAR o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, nos termos definidos nos ANEXOS da 

presente Resolução. 

REVOGAR a RESOLUÇÃO Nº 005/01-CSDP, de 04 de outubro de 2001. 

Manaus, 4 de julho de 2018. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO I 

 

Regulamenta o Programa de Estágio no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º Somente poderão integrar o Programa de Estágio de que trata este 

Regulamento os estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou 

privadas de ensino médio ou superior credenciadas pelo órgão competente e 

conveniadas com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assim como os 

egressos de projetos sociais de iniciativa da instituição, ainda que do ensino 

fundamental. (Alterado pela Resolução nº 008/2018-CSDPE/AM, publicada no 

DOE/DPE em 4.5.2018) 

Parágrafo único. O estágio de que trata o presente Regulamento não gera, em 

nenhuma hipótese, vínculo empregatício. 

 

DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

Art. 2º O Programa de Estágio no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas objetiva proporcionar, respeitada a exigência legal de estrita correlação 

com a respectiva área de formação acadêmica: 

I – a preparação para o trabalho produtivo, em complementação ao conhecimento 

teórico adquirido na instituição de ensino; 

II – o desenvolvimento de habilidades próprias da atividade profissional; 

III – o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico; 

IV – a contextualização curricular, mediante aplicação de conhecimentos teóricos; 

V – participação em atividades de cunho social, objetivando o desenvolvimento para 

a vida cidadã. 

 

Art. 3º Somente poderão integrar o Programa de Estágio de que trata este 

Regulamento os estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou 

privadas de ensino médio ou superior credenciadas pelo órgão competente e 

conveniadas com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. (Alterado pela 

Resolução nº 015/2017-CSDPE/AM, publicada em no DOE/DPE em 1.8.2017). 

§1º A assinatura do Termo de Convênio, obedecido o modelo padrão (Anexo II), é 

de competência do Defensor Público Geral. 
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§2º Será publicado no Diário Oficial do Estado o Extrato do Termo de Convênio 

(Anexo III), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

§3º Os convênios vigorarão por 3 (três) anos, sendo permitida a prorrogação por 

igual período, havendo interesse recíproco das partes, mediante Termo Aditivo a 

Convênio (Anexo IV). 

§4º O convênio poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes ou, 

unilateralmente, por qualquer delas, mediante simples comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

 

 

DO PROCESSO SELETIVO DE NÍVEL SUPERIOR 

Art. 4º O recrutamento dos estagiários dar-se-á por meio de processo seletivo, 

divulgado, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, na sede e unidades da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, bem como no site www.defensoria.am.gov.br e, 

ainda, nas sedes das instituições de ensino conveniadas. 

§1º Participarão do processo seletivo somente os estudantes vinculados às 

instituições de ensino integrantes do Programa de Estágio. 

§2º Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que comprovarem estar 

cursando os 2 (dois) últimos anos ou semestres equivalentes do curso superior, 

formalmente matriculados, na data do início da função de estagiário. 

§3º A comprovação dos requisitos constantes dos parágrafos anteriores far-se-á por 

meio de documento emitido pela instituição de ensino e deverá ocorrer no momento 

da inscrição. 

§4º Para o preenchimento de vagas para o estágio multidisciplinar em nível superior, 

o recrutamento realizar-se-á por meio de análise do currículo e entrevista. 

§5º Salvo o previsto no parágrafo anterior, fica proibida a realização de entrevista, de 

caráter eliminatório e/ou classificatório, para contratação de estagiários para o 

Programa de Estágio, não sendo permitida a submissão do estagiário a novas 

provas, testes ou congêneres após a aprovação no processo seletivo. 

§6º Deverá ser reservado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas em cada processo seletivo para as pessoas com deficiência, desde que 

as atividades de estágio sejam compatíveis com a deficiência, a ser comprovada 

mediante laudo médico, apresentado em original ou cópia autenticada, expedido no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, onde conste 

expressamente que a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos, 

do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, e suas posteriores alterações. 

http://www.defensoria.am.gov.br/
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§7º O candidato convocado que não comparecer à entrevista pessoal ou comparecer 

sem portar documento original de identidade passará a compor automaticamente a 

lista geral de inscritos. 

§8º Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª, e assim sucessivamente, aos 

candidatos com deficiência. 

 

DO PROCESSO SELETIVO DE NÍVEL MÉDIO 

 

Art. 4.º - A. O recrutamento dos estagiários de ensino médio dar-se-á por meio de 

processo seletivo simplificado, o qual consistirá em análise curricular e entrevista, a 

ser realizada pela Escola Superior da Defensoria Pública. (Incluído pela Resolução 

nº 015/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 1.8.2017). 

 

§1º Participarão do processo seletivo somente os estudantes vinculados às 

instituições de ensino integrantes do Programa de Estágio. (Incluído pela Resolução 

nº 015/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 1.8.2017). 

 

§2º Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que comprovarem estar 

cursando os 2 (dois) últimos anos de curso do ensino médio, formalmente 

matriculados, na data do início da função de estagiário. (Incluído pela Resolução nº 

015/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 1.8.2017). 

 

Art. 5º A inclusão no Programa de Estágio de estudante aprovado no processo 

seletivo de que trata o art. 4º obedecerá rigorosamente a ordem de classificação 

divulgada em edital e ocorrerá mediante assinatura e apresentação dos seguintes 

documentos: 

I – Ficha Cadastral, na qual deverá constar uma fotografia 3x4 (Anexo V); 

II – Termo de Compromisso de Estágio firmado junto ao Agente de Integração; 

III – Histórico Escolar; 

IV – Declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino; 

V – Cópia dos seguintes documentos pessoais, que deverão ser conferidos com os 

respectivos originais: 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 

anos); 

c) Comprovante residencial. 

VI – Atestado médico comprovando a aptidão clínica para realização do estágio. 
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Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio deverá ser firmado em 3 

(três) vias, assinadas pelo estagiário, se maior for, ou seu representante legal, se 

menor de 18 (dezoito) anos, pela instituição de ensino e pelo chefe da respectiva 

unidade gestora ou administrativa, ficando cada um dos subscritores com uma via do 

referido termo. 

Art. 5º - A. Serão admitidos ao programa de estágio da Defensoria Pública os 

egressos de projetos sociais de iniciativa da própria instituição, ainda que estudantes 

do ensino fundamental, mediante indicação multidisciplinar e fundamentada de sua 

necessidade e adequação às finalidades do projeto, pela respectiva coordenação. 

(Incluído pela Resolução nº 008/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 

4.5.2018) 

 

Parágrafo único. São assegurados todos os demais efeitos do programa de estágio 

previstos nesta Resolução aos participantes de que trata este artigo, na forma do ato 

próprio a ser adotado pelo Defensor Público Geral. 

 

DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO-TRANSPORTE 

Art. 6º O estudante integrante do Programa de Estágio fará jus à bolsa de estágio 

mensal e ao auxílio-transporte. 

§1º O valor da bolsa de estágio e do auxílio-transporte será fixado pelo Defensor 

Público Geral. 

§2º O auxílio-transporte será pago junto com a bolsa de estágio, em pecúnia, 

proporcional aos dias efetivamente estagiados. 

§3º Não será descontado da bolsa de estágio qualquer valor referente ao auxílio-

transporte. 

§4º A Defensoria Pública do Estado do Amazonas não custeará quaisquer despesas 

de estagiários, especialmente as relacionadas a inscrições ou transporte para 

cursos, seminários, simpósios e afins. 

§5º Caberá à Coordenadoria de Estágio a elaboração da folha de pagamento dos 

estagiários da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

§6º Compete ao Agente de Integração providenciar o crédito em conta bancária de 

titularidade exclusiva do estagiário, aberta em um dos bancos conveniados. 

§7º Caso o estagiário não possua conta bancária de titularidade exclusiva, será 

emitida uma Declaração para Abertura de Conta Bancária (Anexo VI). 

 

DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

Art. 7º O Agente de Integração ou deverá providenciar a contratação de seguradora 

contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante Apólice Coletiva de 
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Seguros, cujo número total de vidas seguradas corresponderá ao respectivo limite de 

vagas de estágio. 

 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DE ATIVIDADE 

Art. 8º O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite 

de 2 (dois) anos, para cada curso. 

§1º A prorrogação ocorrerá mediante solicitação do Defensor/Supervisor, formulada 

com 30 (trinta) dias de antecedência, que será encaminhada, juntamente com o 

Termo de Prorrogação de Estágio, este a ser feito pelo Agente de Integração, 

devidamente assinado pelo estagiário. 

§2º O estágio firmado com pessoa com deficiência  não se submete ao limite 

temporal previsto no caput deste artigo, podendo ser prorrogado até a conclusão do 

curso ou colação de grau, observada a regra do parágrafo anterior. 

§3º O contrato ou prorrogação não pode ter duração inferior a 6 (seis) meses. 

Art. 9º A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, para os 

estagiários da atividade-fim, distribuídas, preferencialmente, em 4 (quatro) horas diárias, 

no horário do expediente da respectiva unidade, sem prejuízo das atividades discentes 

(Alterado pela Resolução nº 012/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 

7.6.2018). 

§1º Nos períodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação de 

documento idôneo emitido pela instituição de ensino, a carga horária do estágio será 

reduzida pelo menos à metade, sem prejuízo da bolsa de estágio, com o fim de 

possibilitar o bom desempenho do estudante nas atividades discentes. 

§2º A frequência do estagiário será registrada por meio eletrônico, nas unidades que 

tiverem esse sistema de controle de ponto, ou em Folha de Frequência (Anexo VII), 

a qual será encaminhada para a Coordenadoria de Estágio, até o 2º (segundo) dia 

útil do mês subsequente, para a elaboração da folha de pagamento dos estagiários. 

§3º A abertura, a distribuição, o recolhimento, o encerramento e o encaminhamento 

da folha de frequência serão efetuados pelo Defensor/Supervisor do estágio. 

§4º O não encaminhamento da folha de frequência implicará na suspensão do 

pagamento da bolsa de estágio. 

§5º Ressalvada a situação prevista no §1º, será descontada da bolsa de estágio a 

parcela referente às faltas e ausências injustificadas, entradas tardias e saídas 

antecipadas do estagiário. 

 

Art. 9º - A. A jornada de atividade em estágio para os estagiários da atividade-meio e 

lotados na sede administrativa da DPE/AM será de 20 (vinte) horas ou 30 (trinta) horas 

semanais – de acordo com a necessidade justificada pelo solicitante-, distribuídas 

preferencialmente e respectivamente, em 04 (quatro) ou 06 (seis) horas diárias, no 
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horário do expediente da respectiva unidade, sem prejuízo das atividades discentes. 

(Incluído pela Resolução nº 012/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 7.6.2018) 

Art. 10. Poderá o estagiário ausentar-se, sem prejuízo da bolsa de estágio: 

I – sem limite de dias, por motivo de doença que o impossibilite de comparecer ao 

local do estágio ou, se acometido de doença contagiosa, durante o período de 

contágio; 

II – por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, 

pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 

III – até 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, no decorrer da 

primeira semana; 

IV – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

V – pelo dobro dos dias de convocação, em virtude de requisição da Justiça Eleitoral 

durante os períodos de eleição; 

VI – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação 

voluntária de sangue devidamente comprovada; 

VII – por 1 (um) dia, por motivo de convocação para funcionar como jurado no 

Tribunal do Júri, testemunha e outros serviços obrigatórios por lei. 

§1º A comprovação das situações elencadas neste artigo será feita diretamente ao 

Defensor/Supervisor do estágio, mediante entrega, respectivamente, de atestado 

médico, certidão de  óbito, nascimento ou casamento, declaração expedida pela 

Justiça Eleitoral, atestado de doação de sangue e comprovante de comparecimento 

no serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contra do início da ausência. 

§2º As ausências referidas neste artigo respeitarão, em qualquer caso, o prazo de 

duração estabelecido no contrato de estágio. 

Art. 11. Será admitida a suspensão temporária do estágio, com prejuízo da bolsa do 

estágio, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 6 (seis) meses, a pedido 

da estagiária ou de seu representante legal, em decorrência do nascimento com vida 

de filho, garantindo-se a respectiva vaga no estágio e ressalvado o §2º do artigo 

anterior. 

Parágrafo único. O pedido de suspensão temporária de que trata este artigo será 

feito à Coordenadoria de Estágio, no prazo de 3 (três) dias úteis do nascimento, e 

deverá ser instruído com cópia da certidão de nascimento da criança. 

 

DO RECESSO REMUNERADO 

Art. 12. É assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, 

sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano. 
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§1º O recesso será concedido de forma proporcional, caso o estágio ocorra em 

período inferior ao previsto no caput deste artigo. 

§2º O recesso será concedido mediante requerimento previamente aprovado pelo 

Defensor/Supervisor, o qual deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Estágio 

com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 

§3º Os dias de recesso a que o estagiário tiver direito deverão ser gozados em duas 

partes, sendo 20 (vinte) dias durante o recesso anualmente deflagrado pela 

Defensoria Geral, e 10 (dez) dias mediante livre escolha durante o período do 

contrato, condicionado a aviso, ressalvada a modificação pelo Defensor/Supervisor, 

em razão de motivo relevante, tudo nos termos do parágrafo anterior. (Alterado pela 

Resolução nº 004/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 6.3.2017). 

 

§4º É vedada a conversão do recesso em pecúnia. 

 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

Art. 13. É dever do estagiário: 

I – cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem 

atribuídas; 

II – elaborar relatório semestral de atividades; 

III – efetuar regularmente os registros de frequência; 

IV – comunicar imediatamente ao Defensor/Supervisor a desistência do estágio ou 

quaisquer outras alterações relacionadas à atividades escolar, sob pena de 

reembolso financeiro, caso tenha recebido indevidamente valores; 

V – sempre fazer uso do crachá de identificação nas dependências da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, e devolvê-lo, ao término do contrato de estágio; 

VI – encaminhar à Coordenadoria de Estágio, ao final de cada período letivo, 

declaração de matrícula para o período seguinte, expedida pela instituição 

conveniada; 

VII – ressarcir valor eventualmente recebido de forma indevida; 

VIII – providenciar a abertura de conta corrente de titularidade exclusiva do estagiário 

para o recebimento da bolsa remuneratória do estágio, junto a qualquer dos bancos 

conveniados; 

IX – manter sigilo e discrição sobre os fatos que venha a tomar conhecimento por 

ocasião do seu desempenho no estágio; 

X – comunicar imediatamente à Coordenadoria de Estágio acerca de sua posse em 

cargo efetivo ou a nomeação para cargo em comissão, ou ainda, a assinatura de 

contrato de trabalho, caso quaisquer desses eventos ocorram na vigência do 
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contrato de estágio, tomando todas as medidas para regularização do estágio, desde 

que compatível com a nova situação jurídica, sem prejuízo do disposto no inciso VII. 

Art. 14. É vedado ao estagiário: 

I – identificar-se invocando sua qualidade de estagiário quando não estiver no pleno 

exercício das atividades decorrentes do estágio; 

II – ausentar-se do local de estágio durante o expediente, sem prévia autorização do 

Defensor/Supervisor; 

III – retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ressalvados aqueles 

relacionados ao estágio, com prévia anuência do Defensor/Supervisor; 

IV – utilizar a internet para atividades que não estejam diretamente ligadas ao 

estágio; 

V – o exercício de qualquer atividade concomitante em outro ramo da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas ou da União, em órgãos do Poder Judiciário 

Estadual ou Federal, no Ministério Público do Estado ou Federal, na Polícia Civil ou 

Federal, e na advocacia pública ou privada ou nos seus órgãos de classe; 

VI – praticar ato privativo de membro da Defensoria Pública, nas esferas judicial ou 

extrajudicial. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á aos estagiários, no que couber, as proibições impostas 

aos servidores públicos Estaduais previstas na Lei nº 1.762, de 14 de novembro de 

1996. 

 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

Art. 15. Cada estagiário será acompanhado por um Defensor/Supervisor, ao qual 

competirá: 

I – promover a integração do estagiário no ambiente em que se desenvolverá o 

estágio; 

II – orientar os estagiários sobre as atividades a serem desenvolvidas durante o 

período de estágio, bem como sobre seus deveres e responsabilidades; 

III – avaliar o desempenho do estagiário mediante utilização da Ficha de Avaliação 

de Desempenho do Estagiário (Anexo VIII) quando da prorrogação e desligamento 

do estágio ou, ainda, quando julgar conveniente; 

IV – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 

V – providenciar o envio à Corregedoria da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, a cada 6 (seis) meses, do relatório de atividades elaborado pelo 

estagiário, remetendo cópia à Coordenadoria de Estágio; 

VI – aprovar previamente a requerimento de recesso apresentado pelo estagiário; 

VII – informar a Coordenadoria de Estágio: 

a) a desistência do estágio ou quaisquer outras alterações relacionadas à atividade 

escolar; 
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b) as ocorrências que impactam a folha de pagamento, até o 2º (segundo) dia útil do 

mês subsequente, mediante utilização da Folha de Frequência, quando não for 

utilizado o controle eletrônico de frequência; 

c) o período de recesso do estagiário, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 12. 

§1º O Supervisor deverá ter formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento do estagiário. 

§2º Fica vedada a supervisão do estágio por cônjuge, companheiro ou parente até o 

terceiro grau civil do estagiário. 

§3º Fica limitado a 10 (dez) o número de estagiários por supervisor. 

Art. 16. Compete à instituição de ensino conveniada: 

I – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

II – comunicar à unidade concedente, por escrito, qualquer ocorrência que implique o 

desligamento do estagiário; 

III – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses, do relatório de atividades; 

IV – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 

V – elaborar instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 

Art. 17. Compete à Coordenadoria de Estágio: 

I – manter atualizados os registros e documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

II – controlar a distribuição dos estagiários observando o limite para cada unidade ou 

núcleo da Defensoria Pública; 

III – coordenar e supervisionar todas as demais atividades de estágio na forma 

destas normas e da legislação vigente; 

IV – providenciar o envio à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 

(seis) meses, do relatório de atividades elaborado pelo estagiário; 

V – emitir declarações e certificados referentes à realização e supervisão de 

estágios; 

VI – elaborar a folha de pagamento dos estagiários; 

VII – lotar, transferir e desligar o estagiário. 

Art. 18. O desligamento do estágio ocorrerá: 

I – automaticamente, ao término do prazo acordado; 

II – a pedido do estagiário; 
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III – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por 8 (oito) dias consecutivos 

ou 15 (quinze) dias intercalados, no período de 1 (um) mês; 

IV – pela conclusão do curso (Alterado pela Resolução nº 055/2014-CSDPE/AM, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 1012.2014).  

V – a qualquer tempo, a critério da Administração; 

VI – pelo descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Termo de 

Compromisso, inclusive no caso de sua prorrogação; 

VII – por baixo rendimento, caracterizado pela obtenção de nota inferior a 36 pontos 

nas avaliações de desempenho a que for submetido; 

VIII – por conduta incompatível com a exigida pela Defensoria Pública, observadas, 

para esse fim, as disposições dos artigos 14 e 15 deste Regulamento. 

IX – por reprovação em mais da metade dos créditos disciplinares do último semestre 

ou período escolar concluído; 

X – na hipótese de mudança ou interrupção de curso, ou por transferência para 

instituição de ensino não conveniada; 

XI – com a posse em cargo efetivo ou a nomeação em cargo em comissão, ou com a 

assinatura de contrato de trabalho, caso se torne servidor público ou empregado 

público na vigência do estágio. 

§1º Nos casos previstos nos incisos II e X, o estagiário deverá solicitar seu 

desligamento através do Formulário de Solicitação de Desligamento (Anexo IX). 

§2º Salvo nos casos previstos nos incisos I e IV deverá ser firmado Termo de 

Rescisão de Estágio (Anexo X). 

§3º Nos casos previstos nos incisos III, VI e VIII fica vedada nova inclusão do aluno 

no programa de estágio, em decorrência do mesmo curso. 

§4º O desligamento do estagiário deverá ser comunicado imediatamente ao órgão 

central de gestão de pessoas, bem como à respectiva instituição de ensino. 

§5º O pagamento da bolsa remuneratória será suspenso a partir da data do 

desligamento do estagiário, qualquer que seja a causa. 

§6º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 055/2014-CSDPE/AM, publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Estado do Amazonas em 10.12.2014). 

Art. 19. Quando do desligamento, por qualquer dos motivos constantes no artigo 

anterior, o estagiário fará jus ao Termo de Realização de Estágio (Anexo XI), 

expedido pela área de gestão de pessoas da respectiva unidade, com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho. 

Parágrafo único. Poderá ser emitida Declaração de Realização de Estágio (Anexo 

XII) a pedido do estagiário, durante o período de estágio. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. A Coordenadoria de Estágio da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

manterá atualizados os registros e documentos que comprovem a relação de 

estágio, disponibilizando-os para efeito de fiscalização. 

Art. 21. Caberá à Coordenadoria de Estágio da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas divulgar anualmente os limites de despesas com a contratação de 

estagiários participantes do Programa de Estágio, observadas as disposições da Lei 

Orçamentária Anual. 

Art. 22. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência deste 

Regulamento apenas poderão ocorrer caso se ajustem às suas disposições. 

Art. 23. Compete ao Defensor Público Geral dirimir as dúvidas suscitadas em relação 

às disposições deste Regulamento, bem como expedir as instruções de serviço 

necessárias à sua aplicação, podendo, inclusive, modificar os formulários por ela 

aprovados e dar decisão aos casos omissos. 

Art. 24. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus (AM), 4 de julho de 2018 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE CONVÊNIO 
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
E A (INSTITUICÃO DE ENSINO), OBJETIVANDO A 
CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR, 
OBEDECIDAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 11.788, 
de 25/9/2008 E OS TERMOS. DA PORTARIA N.º...-
GDPG/DPE/AM, DE ../../20.., QUE REGULAMENTA O 
PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. 

 

 

A (DPE/AM), de um lado, por intermédio da (NOME DA UNIDADE GESTORA), 
inscrita no CNPJ sob o n.º (n.º do CNPJ da unidade gestora) com sede na 
(ENDEREÇO DA UNIDADE GESTORA), neste ato denominada UNIDADE 
CONCEDENTE e representada pelo (DEFENSOR PÚBLICO GERAL) e de outro o 
(NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com sede na (ENDEREÇO DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO), neste ato denominada (INSTITUIÇÃO DE ENSINO-
SIGLA),inscrita no CNPJ sob o n.º (N.º DO CNPJ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), 
representada por seu (CARGO E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO), resolvem celebrar o presente convênio, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Este convênio tem por objetivo estabelecer vinculo entre o (DPE/AM) e 
(INSTITUIÇÃO DE ENSINO-SIGLA), credenciada pelo (ÓRGÃO COMPETENTE), 
visando proporcionar aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de 
serem incluídos no Programa de Estágio da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, preparando-os para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o 
trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação 
profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de 
ensino. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O estágio obedecerá as disposições da Lei nº 11.788, de 25/9/2008 e o regulamento 
aprovado pela Portaria N.º....-GDPG/DPE/AM, DE ./../20.... 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A participação no programa de estágio não gerará vinculo empregatício de qualquer 
natureza com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  
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§ 1° O servidor integrante das carreiras da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas que declinar interesse em realizar estágio nas unidades do ramo em que 
for lotado deverá participar da seleção pública. 

§ 2º O estagiário servidor ou empregado público não faz jus à bolsa de estágio e ao 
auxílio-transporte. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da UNIDADE CONCEDENTE, respeitada 
a correlação entre as atividades de estágio e a formação escolar. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

A concessão do estágio formalizar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio 
a ser firmado entre a UNIDADE CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, com a 
interveniência obrigatória da (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO). 

 

CLÁUSULA SEXTA 

São obrigações da (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO) em relação aos estágios 
de seus educandos: 

I - indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à 
etapa e modalidade de formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar, elaborando plano de atividades do estagiário a ser apresentado ao 
supervisor do estágio; 

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

III- comunicar à unidade concedente, por escrito, qualquer ocorrência que implique o 
desligamento do estagiário; 

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

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso; 

VI - elaborar instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 

VII - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, se menor de 18 (dezoito) anos, 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; e 

VIII - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

Caberá à UNIDADE CONCEDENTE: 

 

I - providenciar seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, mediante 
Apólice de Seguro, a qual serão incorporadas as respectivas cotas à medida que 
forem sendo feitas as inclusões; 

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

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

IV - indicar membro ou servidor 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; 

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; 

VIII - reduzir a jornada do estagiário a, pelo menos, a metade, sem prejuízo da bolsa 
remuneratória, nos períodos de avaliação de aprendizagem, mediante apresentação 
de documento idôneo emitido pela instituição de ensino, com o fim de garantir o bom 
desempenho do estudante; 

Parágrafo único. O seguro de que trata o inciso I não abrangerá os estagiários que 
forem servidores ou empregados públicos, por se acharem devidamente protegidos 
contra os riscos do trabalho, em legislação específica. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

O presente convênio vigorará por 3 (três) anos, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo, bem como 
rescindido, de comum acordo entre as partes ou unilateralmente, por qualquer delas, 
mediante simples comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O encerramento antecipado deste convênio não prejudicará os 
estágios já iniciados. 
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CLÁUSULA NONA 

Os atos necessários à efetiva execução do presente convênio serão praticados por 
intermédio dos representantes dos convenentes ou pessoas regularmente indicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Fica eleito o foro da cidade de (MANAUS/AM), para dirimir qualquer questão 
proveniente deste convênio, eventualmente não resolvida no âmbito administrativo. 

 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em duas vias, na 
presença das testemunhas abaixo, que também assinam. 

 

 

Manaus/Am, de de 20___. 

 

Representante da Unidade Concedente        Representante da Instituição de Ensino 

                     (carimbo/assinatura)                                                 (carimbo/assinatura) 

 

 

 

                 Testemunha                                                           Testemunha 

                  (carimbo/assinatura)                                               (carimbo/assinatura) 
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ANEXO III 

 

 

 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO 

 

 

 

 

Convenientes: (DPE/AM), por intermédio da (NOME DA UNIDADE GESTORA) e a 
(NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SIGLA). Objeto: Proporcionar a preparação 
do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio 
do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em 
complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. 
Vigência: _ ano(s). Data e assinatura: ____/____/20___. (NOME E 
CARGO/FUNÇÃO DOS REPRESENTANTES DA UNIDADE CONCEDENTE E DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO). Processo Administrativo (NÚMERO). 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Representante da Unidade Gestora 

(carimbo/assinatura) 
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ANEXO IV 

 

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO 

 

 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
CELEBRADO ENTRE A (DPE/AM) E A 
(INSTITUICÃO DE ENSINO), OBJETIVANDO 
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A CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ENSINO 
SUPERIOR. 

 

 

A (DPE/AM), de um lado, por intermédio da (NOME DA UNIDADE CONCEDENTE), 
inscrita no CNPJ sob o n.º (N.º DO CNPJ DA UNIDADE CONCEDENTE) com sede 
na (ENDEREÇO DA UNIDADE CONCEDENTE), representada pelo (DEFENSOR 
PÚBLICO GERAL) e de outro, (INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com sede na 
(ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), inscrita no CNPJ sob o n.º (N.º DO 
CNPJ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), representada por seu (CARGO E NOME DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO), observadas as 
disposições da Lei n° 11.788, de 25/9/2008 e da Portaria N.º _-GDPG/DPE/AM, de 
____/____/______, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao convênio, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

Fica prorrogada a vigência do Convênio firmado entre as partes no dia (DATA DE 
ASSINATURA DO CONVÊNIO), cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado 
de (DATA DE PUBLICAÇÃO, SEÇÃO DO DOU e PAGINA), passando a vigorar até 
___/___/______. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Ficam mantidas as demais cláusulas previstas no Convênio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

Deve a unidade concedente providenciar a publicação de extrato deste termo aditivo 
no Diário Oficial do Estado. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em duas vias, na 
presença das testemunhas abaixo, que também assinam,  

 

 

Manaus/Am, de de 20___. 
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epresentante da Unidade Concedente          Representante da Instituição de Ensino 

(carimbo/assinatura)                                         (carimbo/assinatura) 

 

 

Testemunha (carimbo/assinatura)                       Testemunha (carimbo/assinatura) 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE COTAS PARA MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome do candidate 

 

Nº da inscrição 

Filiação – nome do pai 

 

Filiação – nome da mãe 

 

Naturalidade 

 

Nacionalidade 

Carteira de identidade 

 

CPF 

Curso 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORRECONHECIMENTO 
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Declaro que me reconheço como _____________________________ e os 

 

motivos que me levaram a optar pelo sistema de cotas para minorias da  

 

seleção de estagiários da (unidade da DPE/AM) _____________________ 

 

_________________________________________________________ são: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Local e data: 

 

________, ___ de _________ de 20__ 

 

Assinatura do candidato: 

 

Recebido em: 

 

________, ___ de _________ de 20___ 

 

Recebido por: (assinatura e carimbo) 

ANEXO VI 
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Matrícula n. 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

Foto 

 

FICHA CADASTRAL 

 

DADOS PESSOAIS DO ESTAGIÁRIO 

 

Nome Completo 

 

Nome do Pai 

 

Nome da Mãe 

 

Data de Nascimento Sexo 

M (    )      F (      ) 

 

 
 

Estado Civil Naturalidade UF 

Endereço 

 

Bairro 

Cidade 

 

UF CEP Tel. Residencial 

Tel. Comercial 

 

Tel. Celular e-mail 

CPF N. Carteira 
Identidade 

Órgão expedidor UF Data Expedição 

Curso Semestre/Ano Turno 

Matutino (    )  Vespertino (    ) Noturno (     ) 
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Instituição de Ensino 

 

Sigla 

Data 

 

Assinatura do Estagiário 

 

PARA USO DO ÓRGÃO 

 

Lotação 

 

Área 

Vigência do Contrato 

 

Data início Data término 

Renovação do Contrato 

 

Data início Data término 

Obs: 

 

Cadastrado no Sistema 

 

Data Nome Rubrica 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 
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Declaro, para fins de abertura de conta corrente visando o depósito de bolsa de estágio, 
que (NOME DO ESTAGIÁRIO), estudante do curso de (NOME DE CURSO) do (NOME DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SIGLA), faz estágio na (NOME DA UNIDADE), de (___/___/_____) 
a (___/___/_____), percebe bolsa mensal no valor de R$ (VALOR DA BOLSA),  

 

 

Manaus/Am, de de 20__. 

 

 

________________________________________ 

AUTORIDADE COMPETENTE  

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
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ANEXO VIII 

 

 

 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008 e da 
Resolução n.º _, de _/_/_, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
doravante denominado (DPE/AM), neste ato representado por (NOME DO 
REPRESENTANTE DA UNIDADE CONCEDENTE) e o aluno (NOME DO ALUNO), inscrito 
sob o CPF nº (NÚMERO), doravante denominado ESTAGIÁRIO, do curso de (NOME DO 
CURSO), resolvem firmar o presente Termo de Prorrogação de Estágio, com a 
interveniência obrigatória da (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SIGLA), mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

Fica prorrogado o TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, datado de ___/___/20 ____ 
passando a vigorar até ___/___/ 20___. 

 

Parágrafo único. Ficam mantidas as demais cláusulas previstas no Termo de 
Compromisso anterior. 

 

Manaus/Am, de de 20___. 

 

__________________________________________ 
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ESTAGIÁRIO 

 

Representante da Unidade Concedente                       Representante da Instituição de Ensino 

(carimbo/assinatura)                                                   (carimbo/assinatura) 

 

 

     Testemunha                                                                 Testemunha 

       (carimbo/assinatura)                                                  (carimbo/assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 

(NÚCLEO.............) 

 

FOLHA DE FREQUÊNCIA 
ESTAGIÁRIO 

Matrícula 

 
Nome 

Lotação 

 

Curso Turno 

Mês de Referência Ano 
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Dia 
Horário de 

Entrada 
Horário de 

Saída 
Horas 

Estagiadas 
Assinatura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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30     

31     

TOTAL DE HORAS ESTAGIADAS   

OBS: A ocorrência FALTA deverá estar registrada no dia correspondente. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

Assinatura e carimbo 

 

 

ANEXO X 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

Matrícula 

 

Nome do Estagiário 

Unidade de Estágio 

 

Período de Avaliação 

 

 

Itens Avaliados 

(Assine com um “X” a nota que melhor corresponda à situação do 
estagiário em relação a cada item avaliado) 

Notas 

1 3 5 7 

Assiduidade 
Constância e pontualidade no 
cumprimento de horários e dias deestágio. 

    

Comunicação 
Clareza, precisão e coerência com que se 
comunica. 

    

Conhecimentos 
Aplicação dos conhecimentos que possui 
nas atividades de estágio. 

    

Cooperação 
Disponibilidade e boa vontade com o 
supervisor e com os colegas de trabalho 
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Disciplina 
Facilidade em aceitar e atender a normas e 
regulamentos da Instituição 

    

Iniciativa 
Capacidade de procurar soluções para as 
situações de trabalho existentes 

    

Motivação 
Interesse demonstrado em se aperfeiçoar 
e se preparar para a vida profissional 

    

Produtividade 
Quantidade, qualidade e prazo com que 
executa as atividades de estágio. 

    

Relacionamento 
Facilidade no contato com colegas, 
supervisor e demais pessoas no trabalho 

    

Responsabilidade 
Capacidade de se comportar com 
profissionalismo e seriedade. 

    

SOMATÓRIO DAS NOTAS 

 
    

 

Conceito obtido pelo estagiário 

(Nível de aprovação: acima de 25 pontos – Conceito: Bom e Ótimo 

(  ) Ruim 

De 0 a 18 pontos 

(  ) Regular 

De 19 a 25 pontos 

(  ) Bom 

De 26 a 53 pontos 

(  ) Ótimo 

De 54 a 70 pontos 

 

Observações complementares 

(Registre outras informações que julgar relevantes a respeito da atuação do estagiário no 
período avalizado) 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

Assinaturas 

Supervisor de estágio/Avaliador Estagiário 
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ANEXO XI 

 

 

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

 

(NOME DO ALUNO), aluno(a) do (SEMESTRE/ANO), do (CURSO), da (INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO-SIGLA), solicita o desligamento do Programa de Estágio da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas e a consequente rescisão do Termo de Compromisso firmado 
com este órgão, a partir de ____ /____ /20___. 

 

Declaro estar ciente do dever de ressarcir a Defensoria Pública Do Estado do Amazonas, 
no caso de ter usufruído recesso antecipado, nos termos do Termo de Compromisso de 
Estágio. (Apenas para estagiário que recebe bolsa de estágio)  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

 

Manaus/Am, de de 20___. 
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ANEXO XII 

 

 

 

TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO 

 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008 e da 
Portaria n.º __ GDPG/DPE/AM, de _/_/_, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
neste ato representado por (NOME), e o estagiário (NOME DO ESTAGIÁRIO), inscrito sob 
o CPF nO(NÚMERO), do curso de (NOME DO CURSO), resolvem rescindir o Termo de 
Compromisso de Estágio, dando a ciência à (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - 
SIGLA), mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
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Em cumprimento ao disposto na Portaria n.o GDPG/DPE/AM, de ___/___/_____ , fica 
rescindido, a partir de_/_/20 __ , o referido TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 
sendo o ESTAGIÁRIO desligado das funções ali estipuladas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

E, por ser verdade, firmam os subscritores o presente termo em 3 (três) vias de igual 
teor, para que produzam os efeitos legais e regulamentares.  

 

Manaus/Am, de de 20___. 

 

 

________________________________________ 

ESTAGIÁRIO 

 

 

 

Representante da Unidade Concedente          Representante da Instituição de Ensino 

                          (carimbo/assinatura)                                  (carimbo/assinatura) 

 

 

 

 

                                   Testemunha                                                    Testemunha 

                                         (carimbo/assinatura)                                    (carimbo/assinatura) 
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ANEXO XIII 

 

 

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que (NOME DO ESTAGIÁRIO), estudante do curso de 
(NOME DO CURSO) do (INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SIGLA), realizou estágio na (UNIDADE 
CONCEDENTE), de (___/___/____) a (___/___/____) , com carga horária total de (NÚMERO DE 
HORAS ESTAGIADAS). 

 

Declaro ainda que desempenhou as seguintes atividades: (INDICAÇÃO RESUMIDA DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS). 

 

Declaro, finalmente, que obteve o conceito/nota __________ na avaliação de desempenho. 

 

 

 

Manaus/Am, de de 20___. 

 

 

 

__________________________________________ 

AUTORIDADE COMPETENTE 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 
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ANEXO XIV 

 

 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Declaro para os devidos fins que (NOME DO ESTAGIÁRIO), estudante do curso de (NOME 
DO CURSO) do (INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SIGLA), realiza estágio na (UNIDADE 
CONCEDENTE), desde (___/___/_____), de segunda a sexta-feira. com carga horária de __ 
horas semanais, com término previsto para (___/___/_____), totalizando horas estagiadas 
até a presente data. 
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Manaus/Am. de de 20___. 

 

 

_________________________________________ 

AUTORIDADE COMPETENTE 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 

 


