
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - NP 02

FORMULÁRIO XXXIV – Indicação para contratação de Estagiário(a)

À Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio / Coordenadoria de Recursos Humanos / SGP

DADOS FUNCIONAIS DO(A) REQUERENTE / CHEFIA IMEDIATA                                            Preenchimento obrigatório

Nome: _______________________________________________________________________Matrícula PJES: _________________

Cargo /Função: _____________________________________________________________________________________________

Localização/Lotação: ________________________________________________________________________________________

Telefone funcional:  (____) ____________________ E-mail funcional: _________________________________________________ 

REQUER: 

þ Contratação do(a) estudante abaixo referenciado, para vaga de:
o Estágio de Graduação        o Estágio de Conciliador        o Estágio de Pós-Graduação
                                                                                                                                                      Preenchimento obrigatório

DADOS DO(A) ESTUDANTE                                                                                                        Preenchimento obrigatório

Nome completo: ____________________________________________________________________________________________

Curso: ____________________________________________________________________________________________________

Instituição de Ensino Superior: _________________________________________________________________________________

Tel. pessoal: (___) ________________________________ E-mail pessoal: ______________________________________________ 

Localização: ________________________________________________________________________________________________ 

INFORMO:

þ A título de informação, o(a) estudante ora indicado(a), irá ocupar vaga do estagiário(a) que
teve encerramento de Termo de Compromisso de Estágio, _______________________________
_______________________________________________________________________________
o Término de contrato (gozo de recesso remunerado legal no período de _________________
______________________________________________________________________________;
o Rescisão de contrato (gozo de recesso remunerado legal proporcional no período de ______
__________________________________________________________________ .   Preenchimento obrigatório

Data:

            _____/__________/20___

Assinatura da Chefia Imediata/Carimbo:

Resolução de Estágio (Resolução PJES Nº 07/2016): 
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/395010?view=content

“...
Art. 26 São atribuições da chefia imediata do estagiário:
I – exercer, pessoalmente, a supervisão do estágio, ou indicar servidor subordinado para atuar como supervisor;
II - atestar, mensalmente, no sistema de frequência, no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização do estágio, a frequência do estagiário;
III – registrar no sistema de frequência, com antecedência, o período de descanso remunerado a ser usufruído pelo estagiário.
…
Art. 44 Haverá pagamento proporcional referente ao recesso remunerado não usufruído quando houver desligamento do estágio antes do prazo previsto.
Parágrafo  único.  Havendo  o  pagamento  previsto  no caput,  a  contratação  de  novo  estagiário  estará  condicionada  às  disposições  contidas  nesta
Resolução.
...”

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/395010?view=content

