
 

1 - Identificação das partes 
Nome completo do estagiário

Local de realização do estágio

Munícipio do local de realização do estágio Nome completo da chefia

Nome completo do supervisor do estágio Formação do supervisor do estágio (compativel com a do estudante)

Instituição de ensino do estudante Curso Semestre

2 - Modalidade de estágio atual
Indique a modalidade atual Carga horária semanal atual

      BOLSISTA                AUXILIAR DO MP                  VOLUNTÁRIO        10 horas          20 horas          30 horas

3 - Modalidade de estágio solicitada 
Indique a nova modalidade de estágio Carga horária semanal 

      BOLSISTA                AUXILIAR DO MP *                VOLUNTÁRIO *        10 horas          20 horas          30 horas

Instruções Detalhe aqui as atividades que serão desenvolvidas pelo estudante no estágio - CAMPO OBRIGATÓRIO

No caso de alteração para a modalidade bolsista, informar os dados referentes ao processo seletivo - OBRIGATÓRIO

Nº edital de abertura Data da publicação Comarca Responsável pelo processo seletivo

Data da homologação final O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estágio de outra chefia

       NÃO.          SIM, foi utilizado processo seletivo realizado por outra chefia, tendo o estudante aceitado a vaga.       

Data:

Assinatura e carimbo da chefia 

SOLICITO que sejam tomadas as devidas providências no sentido da troca de
modalidade do(a) estagiário(a) acima identificado(a).

DECLARO, no caso de troca para a modalidade Bolsista, que o estudante
acima qualificado submeteu-se a Processo Seletivo Público, nos termos do
Provimento nº 66/2011, tendo sido respeitada a ordem de classificação final para
a sua convocação.

DECLARO, ainda, no caso de troca para a modalidade Bolsista, que o Processo
Seletivo acima indicado encontrava-se plenamente válido no momento da
convocação do estudante. 

* Somente para estágio curricular obrigatório e mediante autorização expressa da instituição de ensino.

DRHUM/Unidade de Estágios, 2012.

A T E N Ç Ã O:
A troca de modalidade será formalizada mediante a assinatura de
Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio firmado pelo
estudante.

O mencionado Termo Aditivo deverá ser assinado pelo estagiário e
pela instituição de ensino do estudante.

TROCA DE MODALIDADE DE 
ESTÁGIO

1. As atividades deverão ser plenamente
compatíveis com o curso do estudante.

2. Detalhe ao máximo as atividades que
serão designadas ao estagiário. 

3. Evite a descrição genérica.

4. As atividades serão submetidas ao
professor orientador do estágio. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE DE ESTÁGIOS

Protocolo SPU

MODELO




