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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. A duração do estágio no mesmo órgão ou entidade

não poderá exceder a quatro semestres, salvo quando se tratar de
estagiário com deficiência, que poderá permanecer no mesmo órgão
ou entidade até o término do curso.

Art. 18. O estudante de nível superior contemplado pelo
Programa Universidade para Todos - ProUni e Programa de Finan-
ciamento Estudantil - FIES terá prioridade na concorrência por vagas
de estágio na Administração Pública federal.

Art. 19. A realização do estágio não acarretará vínculo empre-
gatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso
de Estágio celebrado entre o estudante ou com seu representante ou as-
sistente legal, quando for o caso, e o órgão ou entidade, com a inter-
veniência obrigatória da instituição de ensino, no qual deverá constar:

I - identificação do estagiário, do curso e seu nível aca-
dêmico;

II - qualificação e assinatura dos contratantes ou conve-
nentes;

III - indicação expressa de que o Termo de Compromisso de
Estágio decorre de contrato ou convênio;

IV - menção de que o estágio não acarretará qualquer vín-
culo empregatício;

V - valor da bolsa-estágio, quando houver;
VI - vedação expressa à possibilidade de qualquer espécie de

cobrança ou desconto pelo agente de integração na bolsa estágio;
VII - a carga horária semanal compatível com o horário

escolar;
VIII - duração do estágio, obedecido o período mínimo de

um semestre;
IX - obrigação de apresentar relatórios semestrais e finais ao

dirigente da unidade onde se realiza o estágio, sobre o desenvol-
vimento das tarefas que lhes foram cometidas;

X - assinatura do estagiário, do responsável pelo órgão ou
entidade e da instituição de ensino;

XI - assinatura do representante ou assistente legal do es-
tagiário, quando houver;

XII - condições de desligamento do estágio;
XIII - menção do contrato a que se vincula o estudante, e do

convênio ao qual se vincula a parte concedente e a instituição de
ensino;

XIV - indicação nominal do professor orientador da área
objeto de desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do
estudante no estágio; e

XV - indicação de que o estudante somente terá a carga
horária do estágio reduzida pelo menos à metade nos dias de ve-
rificações periódicas ou finais, condicionada à apresentação de de-
claração emitida pela instituição de ensino.

Art. 20. Para a execução do disposto nesta Orientação Nor-
mativa, caberá às unidades de recursos humanos:

I - articular as oportunidades de estágio em conjunto com as
instituições de ensino ou agentes de integração;

II - participar da elaboração dos contratos ou convênios a
serem celebrados com as instituições de ensino ou agentes de in-
tegração;

III - solicitar às instituições de ensino ou agentes de in-
tegração a indicação de estudantes que preencham os requisitos exi-
gidos pelo órgão ou entidade ofertante da oportunidade de estágio;

IV - selecionar os candidatos ao estágio;
V - lavrar o Termo de Compromisso de Estágio a ser as-

sinado pelo estudante e pela instituição de ensino;
VI - efetuar o pagamento da bolsa-estágio e dos auxílios a

que fizerem jus os estagiários, por intermédio do Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos - SIAPE;

VII - receber os relatórios, as avaliações e as frequências do
estagiário, das unidades onde se realizar o estágio;

VIII - analisar as comunicações de desligamento de está-
gios;

IX - expedir o certificado de estágio;
X - apresentar os estagiários desligados do SIAPE às ins-

tituições de ensino ou aos agentes de integração; e
XI - dar amplo conhecimento das disposições contidas nesta

Orientação Normativa às unidades de recursos humanos do órgão ou
entidade, aos supervisores de estágio e aos estagiários.

Art. 21. As unidades de recursos humanos manterão atua-
lizados no SIAPE, o número total de estudantes aceitos como es-
tagiários de níveis superior, médio, de educação profissional, de edu-
cação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na mo-
dalidade profissional de jovens e adultos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As despesas para concessão da bolsa-estágio e de

auxílios somente poderão ser autorizadas se houver prévia e suficiente
dotação orçamentária, constante do orçamento do órgão ou entidade
onde se realizará o estágio.

Art. 23. O gasto com o auxílio-transporte dos estagiários
deverá ser efetuado na mesma programação utilizada para o finan-
ciamento decorrente da contratação de estagiários, nos termos do
Ofício-Circular nº 1 DEAFI/SOF/SRH/MP, de 1º de outubro de
2008.

Art. 24. Não poderão ser renovados os Termos de Com-
promisso de Estágio firmados em desacordo com o limite de idade
previsto no inciso III do §2º do art.7º desta Orientação Normativa.

Art. 25. As questões omissas serão tratadas pela Secretaria
de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público.

Art. 26. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 27. Fica revogada a Orientação Normativa nº 4, de 4 de
julho de 2014.

EDINA MARIA ROCHA LIMA

ANEXO I

Valores da Bolsa-Estágio
Nível médio - 4h Nível médio - 6h Nível superior - 4h Nível superior - 6h
R$ 203,00 R$ 290,00 R$ 364,00 R$ 520,00

ANEXO II

Valor do Auxílio-Transporte R$ 6,00

Em 7 de junho de 2016

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista a vacância dos cargos de Secretário de Relações do
Trabalho e de Secretário Adjunto da Secretaria de Relações do Tra-
balho, com respaldo no art. 5º da Portaria 186, de 10 de abril de 2008
c/c o art. 27 da Portaria 326, de 1º de março de 2013 e na seguinte
Nota Técnica, resolve ARQUIVAR o processo do sindicato abaixo
relacionado:

Processo 46269.002357/2012-24
Entidade SINDAVISP - Sindicato das Empresas Integradas da

Avicultura do Estado de São Paulo
CNPJ 16.422.134/0001-30
Fundamento NT 1130/2016/CGRS/SRT/MT

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista a vacância dos cargos de Secretário de Relações do
Trabalho e de Secretário Adjunto da Secretaria de Relações do Tra-
balho, considerando o preenchimento dos requisitos para a publicação
do pedido de registro sindical, dá ciência do requerido pela entidade
abaixo mencionada, ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para
que os interessados possam se manifestar, nos termos da Portaria 188,
de 05 de julho de 2007 e da Portaria 326, de 1º de março de 2013.

Processo 46218.014466/2012-90
Entidade Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chuvisca/RS
CNPJ 16.894.465/0001-73
Abrangência Municipal
Base Territorial Chuvisca - RS

Categoria Profissiona: Pequenos produtores rurais, trabalhadores ru-
rais e de extração de madeira. Entende-se como trabalhador rural: a)
O proprietário ou não, que exerça atividade rural, ainda que com
auxílio eventual de terceiros individualmente ou em regime de eco-
nomia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma
família, exercido em condições de mútua dependência e colaboração;
b) Os familiares do trabalhador rural, como definido na letra "a"
desde que com ele trabalhem em regime de economia familiar; c) O
empregado rural.

Processo 46210.001695/2012-14
Entidade Sindeelocamt - sindicato dos empregados e traba-

lhadores em empresas locadoras de veículos do es-
tado de mato grosso

CNPJ 15.439.164/0001-97
Abrangência Estadual
Base Territorial Mato Grosso
Categoria Pro-
fissional

Empregados e trabalhadores em empresas locadoras
de veículos automotores

ADMILSON MOREIRA DOS SANTOS

Em 24 de junho de 2016

O Secretário de Relações do Trabalho Substituto do Mi-
nistério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no art. 38, parágrafo 1º, da Portaria 326/13 deste Ministério
e na Nota Técnica 148/2016/CIS/CGRS/SRT/MT, resolve ALTERAR
a denominação do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas, Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro - RJ, CNPJ
36.482.693/0001-43, Processo 46215.036484/2008-76, para "Sindica-
to dos Empregados das Empresas de Assessoramento, Perícias, In-
formações e Pesquisas, e das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho
Temporário, Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro" junto ao
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais.

Com fundamento na Nota 00311/2016CONJUR-
MTE/CGU/AGU, Ação Declaratória de Nulidade de Ato 73482-
73.2015.4.01.3400 da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal; na Nota Técnica 333/2016/AIP/SRT/MT; e na Portaria Mi-
nisterial 326/2013, o Secretário de Relações do Trabalho Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, resolve De-
sarquivar o Processo 46266.006778/2012-54 do SINDIFÍCIOS MOGI
DAS CRUZES E REGIÃO - Sindicato dos Trabalhadores em Con-
domínios e Edifícios Comerciais e Residenciais de Mogi das Cruzes e
Região, CNPJ 17.163.050/0001-92, para que, considerando sanada a
objeção de caracterização sindical no que diz respeito à representação
de "empregados de associações de moradores" levada em consideração
na Nota Técnica 887/2015, volte a tramitar regularmente.

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 6 de junho de 2016

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na Portaria 326, publicada em 1º de março de 2013
e na Nota Técnica 1127/2016/CGRS/SRT/MT, resolve DEFERIR o
Registro Sindical ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Tu-
cumã e Regiões - PA, Processo 46222.005360/2012-36, CNPJ
13.609.197/0001-02, para representar a categoria profissional dos Tra-
balhadores que trabalham nas Empresas do 1º GRUPO - COMÉRCIO
ATACADISTA - de algodão e outras fibras vegetais; carnes frescas e
congelada; carvão vegetal e lenha; gêneros alimentícios(inclusive Fri-
goríficos e Laticínios); tecidos, vestuário e armarinho; louças, tintas e
ferragens; material de construção; material elétrico; produtos quí-
micos para indústria e lavoura; drogas e medicamentos; sacaria; pe-
dras preciosas; jóias e relógios; de álcool e bebidas; couros e peles;
de frutas; artigos sanitários; vidro plano, cristais e espelhos; aparelhos
e materiais óticos; sucata de ferro; de café; derivados de petróleo;
solventes de petróleo; minérios e pesquisas e de bijuterias;- 2º GRU-
PO - COMÉRCIO VAREJISTA Lojistas do Comércio (estabeleci-
mentos de tecidos, vestuário, adorno, objetos de arte, louças finas,
cirurgia, de móveis; gêneros alimentícios; maquinismos, ferragens e
tintas (utensílios e ferramentas); material médico, hospitalar e cien-
tífico; calçados; material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; veí-
culos; peças e acessórios para veículos; empresas concessionárias de
automóveis, caminhões, ônibus e demais veículos automotores; car-
vão vegetal e lenha; Estabelecimentos de serviços funerários; material
ótico, fotográfico e cinematográfico; livros; material de escritório e
papelaria; derivados de petróleo (inclusive lavagem de veículos); dis-
tribuidoras de gás liquefeito de petróleo; transportador/Revende-
dor/Retalhista de óleo diesel, combustível e querosene; de garagem,
estacionamento e limpeza e conservação de veículos; carnes frescas e
de produtos farmacêuticos, com abrangência intermunicipal e base
territorial nos Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul
do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA, no Estado
do Pará. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais - CNES, resolve ainda DETERMINAR: 1) a exclusão dos
Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do Norte,
Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da representação do
STCMATE - STCMATE, Processo 24270.013499/90-04, CNPJ
34.918.144/0001-43; 2) a exclusão da categoria profissional dos Em-
pregados no Comércio Varejista e Atacadista de Peças e Acessórios
Para Veículos Automotores nos Municípios de Tucumã, São Félix do
Xingu, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sa-
pucaia - PA da representação do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio Varejista e Atacadista de Peças, Pneus e Acessórios para
Veículos Automotores do Estado do Pará - SECOMVAPA - PA,
Processo 46000.000837/95- 21, CNPJ 63.887.301/0001-07; 3) a ex-
clusão da categoria profissional dos Trabalhadores no Comércio, Tra-
balhadores em Setores Frigoríficos e Comércio de Alimentação no
Município da Rio Maria - PA da representação do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio, Trabalhadores em Setores Frigoríficos e
Comércio de Alimentação do Município de Rendenção e Região -
SITRACOMRRE - PA, Processo 46000.010057/99-21, CNPJ
34.670.869/0001-65; 4) a exclusão da categoria profissional dos tra-
balhadores que trabalham em Combustíveis, Derivados de Petróleo
nos Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do
Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da repre-
sentação do SINPOSPA - Sindicato dos Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Con-
veniências das Regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará, Processo
46222.006949/2008-75, CNPJ 10.213.085/0001-40; 5) a exclusão da
categoria profissional dos Empregados nas Empresas Distribuidoras
de Veículos Automotores nos Municípios de Tucumã, São Félix do
Xingu, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sa-
pucaia - PA da representação do Sindicato dos Empregados nas Em-
presas Distribuidoras de Veículos Automotores do Estado do Pará -
SEMDIVAP - PA, Processo 35166.003529/91-32, CNPJ
63.807.507/0001-71; e 6) a exclusão da categoria profissional dos
Trabalhadores que Trabalham nas Empresas Funerárias nos Muni-
cípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do Norte, Ou-
rilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da representação do
SINTACETA - Sindicato dos Trabalhadores em Cemitérios e Fu-
nerárias Particulares do Estado do Pará, Processo
46222.000882/2010-80, CNPJ 11.368.923/0001-17, conforme deter-
mina o art. 30 da Portaria 326/2013.

Ministério do Trabalho
.
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