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Senhor Supervisor de Estágio. Estamos iniciando o último bimestre do ano. É o período em que a
maior parte dos Termos de Compromisso de Estágio (TCE) se encerram, o que aumenta a demanda
recebida pela Divisão de Estágios
em mais de 300%. Além disso, o período coincide com os recessos acadêmicos e do MPPR, o que
resulta em um calendário peculiar das secretarias acadêmicas, coordenações de curso, professores
e supervisores de estágio, exigindo um planejamento mais antecipado dos trâmites necessários
para os contratos de estágio. Dessa forma, foram definidas algumas medidas para que o impacto
desses fatores seja o menor possível e as datas previstas para o início das renovações e dos novos
estagiários sejam cumpridas: 1 - Calendário para contratações e renovações de contratos de
estágio para o final do ano Como o volume de pedidos aumenta consideravelmente, é inevitável
que os prazos de análise e elaboração dos contratos também se prolonguem. Desta foram, serão
adotados os seguintes prazos:
2 - Renovação simplificada para contratos que manterão curso e Instituição de Ensino Uma das
dificuldades para a renovação dos contratos de estágio é a emissão de declaração de matrícula
escolar do próximo ano. Pensando nisso, os estudantes que não terão alteração de Instituição de
Ensino
e/ou curso poderão renovar seus contratos com a apresentação apenas do formulário de
renovação, no SEI.
Obs.: Essa medida é tão somente para agilizar o processo nesse momento de acúmulo de
processos, sendo ainda imprescindível a juntada posterior dos documentos exigidos pela Resolução
PGJ 4171/2016, impreterivelmente até 26/02/2021.
3 - Cadastro dos estagiários no sistema de gestão de estágios.
Para agilizar a elaboração dos contratos de admissão, a ficha cadastral deverá ser preenchida
online, pelo próprio estudante, no endereço eletrônico:
https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/CadastroEstagiario.seam O passo a passo para realizar o
pedido de renovação no SEI está disponível no hotsite, em https://site.mppr.mp.br/sei Em caso de
dúvidas, entre em contato com a Divisão de Estágios e Serviço Voluntário através do e-mail
estagios@mppr.mp.br.
Contamos com a sua colaboração, para a mais ágil contratação dos estagiários e renovação dos
contratos que estão se encerrando, e principalmente evitando a descontinuidade dos serviços da
unidade.
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