
 

Nome completo do estudante Curso

Colocação do estudante no processo seletivo de estágio Data que o estudante foi convocado para a vaga

Nome completo da chefia Comarca de realização do estágio

Nome completo do local de realização do estágio

Classificação do membro na Promotoria/Procuradoria, se for o caso. (Em caso de substituição, informar a classificação do titular.)

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

Modalidade do estágio

  BOLSISTA        AUXILIAR DO MP - Gratuito (somente para estágio curricular obrigatório)         VOLUNTÁRIO - Gratuito (somente para estágio curricular obrigatório)

Carga horária semanal do estágio Nome do Supervisor do Estágio (Deve possuir formação ou experiência profissional na linha de formação do estagiário) 

        10h          20h           30h

Formação do Supervisor do Estágio - SOMENTE CURSO CONCLUÍDO (Nível de escolaridade deve ser, no mínimo, igual ao do estagiário)

Instruções Detalhe aqui as atividades

Data: 

DRHUM/Unidade de Estágios, 2012.

Principais atividades que serão desenvolvidas pelo estudante no estágio - CAMPO OBRIGATÓRIO

SOLICITO a contratação do(a) estudante acima nominado(a) para exercer atividades de estágio junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nas
condições acima estabelecidas.

Assinatura e carimbo da Chefia

Identificação da chefia contratante

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

CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIO

DECLARO, por fim, não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o terceiro grau, inclusive, do(a) estudante acima nominado(a), conforme determina o §2º do
art. 18 da Resolução nº 42 do CNMP.       

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

Identificação do estudante 

Dados do processo seletivo em que o estudante foi aprovado

3. Evite a descrição genérica.

Condições do estágio e supervisão interna

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

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

DECLARO 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, que o Processo Seletivo acima indicado encontrava-se plenamente válido no momento da convocação do estudante. 

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

UNIDADE DE ESTÁGIOS

Protocolo SPU

MODELO




