
CEARA

PORTARIA N° 02/2014 SG

"Cria e regula o Programa Interno de estágio na

OAB/CE"

O Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do

Ceará e sua Diretoria, no uso de suas atribuições legais, considerando:

• Considerando o aumento do número de estagiários recebidos pela OAB/CE e a

necessidade da regulamentação do exercício e capitação do estágio.

RESOLVE:

Art.1°- Criar o Programa Interno de Estágio na OAB/CE. regido pela Lei 11.788/2008,

que terá as seguintes funções:

I - Instituir vagas de estágios setoriais, observando as necessidades e capacidade do

setor interessado em receber estagiários.

II - Avaliar e aprovar os candidatos encaminhados pelo Centro de Integração Empresa

Escola.

III - Promover a supervisão dos estagiários em todos os setores da OAB/CE.

IV - Eleger conceitos de avaliações (A - Excelente, B - Bom. C - Regular, D - Não

adaptado) acerca dos estagiários, observando:

A -Assiduidade;

B - Cooperativismos:

C -Atenção;

D - Desempenho (no estágio e acadêmico);

V- Uniformizar e atualizar os valores das bolsas de estágio e seus benefícios.

>

Parágrafo Único: Tais conceitos serão comunicados a cada 12(doze) meses de
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contrato ao estagiário que poderá ao final do contrato, solicitar certidão da oÀê&Ç
contento o resultado dos conceitos.

Art.2°. O Programa Interno de Estágio será coordenado pelo Secretário Geral da •

OAB/CE conjuntamente com dois coordenadores adjuntos, abaixo descritos: a eles

cabendo o que rege o Artigo 1o desta portaria.

I - Cristiano Silva de Lucena, Administrador da OAB/CE;

II - Francisco Allyson F. Cristino, Procurador da OAB/CE;

Art. 3° - Poderá qualquer dos Coordenadores promover o desligamento do estagiário

que obtiver conceito "C", comunicando previamente o setor de sua decisão.

Art. 4o - O estágio institucional será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias não

podendo o estagiário prestar hora extra por qualquer hipótese ou questão, sob pena

de seu desligamento sumário.

Art. 5o - Fixa o valor da bolsa de estágio em RS 350.00 (trezentos e cinqüenta rea

acrescidos os benefícios de cartão alimentação e auxilio transporte; tais valores serão

•aplicados uniformemente a todos os estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção Ceará.

§1" - O tempo máximo de contratação de estágio será de 24 meses, podendo a cada

12 meses, ser o estagiário remanejado de setor, por determinação da coordenação ou

a requerimento, mediante aceitação e disponibilidade de vaga no setor de destino.

§2° - Para obter a redução de carga horária no período de provas, o estagiário deverá

ao inicio do semestre comunicar seu calendário de ptovas. impreterivelmente.

§3° - As. férias laborais deverão ser gozadas no mesmo período das férias

acadêmicas, podendo ser fragmentadas ou não. ficando a critério dos coordenadores
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a decisão sob tal concessão. CEARA

I - O Calendário de férias será organizado pelos coordenadores, não podendo estes

conceder férias de forma extemporânea.

Art.6°- O descumprimento desta Portaria por qualquer setor da OAB/CE ensejará na

perda da vaga de estágio e ainda o desligamento sumário do estagiário.

Art.7° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura
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Dê-se ciência.

P R. e Cumpra-se.

Fortaleza. CE. 28 Janeiro de 2014
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