
Núcleo de Estágio

1. O expediente diário para o estagiário obrigatório será de 4hs (quatro horas) diárias,  cumprindo,
assim, uma carga horária mensal, mínima, de 32 (trinta) horas, e não podendo apresentar menos de
50% de presença nos dias úteis;

2. Usar o crachá de forma visível, ser assíduo, pontual e tratar com urbanidade os servidores e os
usuários dos serviços da defensoria pública, mantendo sigilo referente as informações que tiver
acesso e vestir-se de forma adequada.

3. Entregar  pessoalmente  no  Núcleo  de  Estágio  ou  enviar  para  o  e-mail:
estagio@defensoria.ce.def.br o relatório de atividades homologado pelo(a) Defensor(a) Público(a),
impreterivelmente,  até  o  10º  (décimo)  útil  dia  de  cada  mês,  especificando  as  atividades
desempenhadas,  devidamente  assinado  pelo  Defensor(a)  Público(a).  O  atraso  ou  falta  no
cumprimento da obrigação referida, poderá acarretar o desligamento do estagiário;

5. Apresentar no Núcleo de Estágio, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o comprovante da
inscrição no Quadro de Estagiários da OAB/CE para que ao final do estágio receba o termo de
realização de estágio com certificação de atividade jurídica. Em caso de não apresentação da
inscrição o estagiário fará jus a declaração simples de estágio.

6. Comunicar qualquer mudança de endereço ou telefone ao Núcleo de Estágio;

7. O  não  comparecimento  do(a)  estagiário(a)  no  local  onde  se  realiza  estágio,  sem  motivo
justificado,  por  3  (três)  dias  consecutivos,  ou 5 (cinco)  intercalados no período de um mês,
ensejará o desligamento do estágio.

8. Em caso de desistência do estágio, interrupção ou conclusão do curso, comunicar imediatamente
o Núcleo de Estágio para oficializar o ato.

9. Contactar  o  Núcleo  de  Estágio  no  caso  do  Supervisor  estiver  de  férias  ou  licença,  para  ser
remanejado provisoriamente com outro Núcleo e/ou Órgão de atuação da Defensoria Pública;

10. Observar as normas estabelecidas no Decreto 30.898/12 (Regulamenta o estágio no âmbito da
Defensoria  Pública),  Instrução  Normativa  04/12  (Trata  do  Perfil  do  Assessor),  Instrução
Normativa  50/18  (Trata  do  pedido  de  desligamento)  disponíveis  no  link:
http://www.defensoria.ce.def.br/institucional/estagio/

ANDRÉA PEREIRA REBOUÇAS
Supervisora  do Núcleo de Estágio - DPGE

Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE

CEP 60.811-170, Fone: (85) 3194.5039, E-mail: estagio@defensoria.ce.def.br
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