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ATO NORMATIVO Nº 11, DE 20 DE ABRIL DE 2022. 
 
 
 

Institui o procedimento administrativo para 
admissão de estagiários no âmbito da Defensoria 
Pública do Piauí e dá outras providências. 

 
 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 
30 de novembro de 2005. 

 
CONSIDERANDO a necessidade do observar as determinações legais referente à 

formalização da admissão de estagiários no âmbito da Defensoria Pública do Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° A admissão de estagiários da Defensoria Pública do Piauí deverá observar o 

procedimento administrativo descrito no fluxograma contido no Anexo Único do presente Ato 
Normativo. 

 
Art. 2º A admissão de estagiários da Defensoria Pública do Piauí será formalizado 

através do SEI – Sistema Eletrônico de Informações desta Instituição, iniciado na Coordenação 
de Estágio (COES), observado o seguinte:  

I - O Termo de Compromisso de Estágio será firmado com a Instituição de Ensino 
Superior preferencialmente via SEI – Sistema Eletrônico de Informações desta Instituição, salvo 
por motivo devidamente justificado. 

II - Para fins de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, deverá a Instituição 
de Ensino Superior efetuar cadastro como “usuário externo” no SEI através do site 
“http://portalsei.pi.gov.br/”. 

III - Assinado o Termo de Compromisso de Estágio pelo Defensor Público Geral, 
estagiário e Instituição de Ensino Superior, a Coordenação de Estágio providenciará assinatura de 
Termo de Posse e dará ciência ao estagiário da Portaria de lotação e exercício, encaminhando o 
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Processo SEI ao Defensor Público supervisor do estágio, que despachará no mesmo processo 
atestando a data do início do exercício do estagiário no órgão de execução. 

 
Art. 3º A convocação dos candidatos aprovados em Teste Seletivo de Estágio, a  

lotação e o exercício do estagiário serão formalizados pela Coordenação de Estágio através de 
portaria. 

 
Art. 4º A Coordenação de Estágio apreciará os pedidos de recesso de estágio de que 

trata o art. 25 da Res. CSDPE nº 116/2019, que deverão ser gozados antes do fim do período de 
estágio. 

§ 1º Implementado o período aquisitivo de que trata o art. 25 da Res. CSDPE nº 
116/2019, deverá o estagiário apresentar requerimento à Coordenação de Estágio com 
programação de período de gozo, que deve preferencialmente coincidir com férias acadêmicas, 
salvo motivo devidamente justificado. 

§ 2º Não apresentado o requerimento de que trata o § 1º deste artigo, o período de 
recesso de que trata o art. 25 da Res. CSDPE nº 116/2019 será obrigatoriamente gozado nos 
últimos 30 (trinta) dias de estágio.  

§ 3º A Coordenação de Estágio manterá controle do período de recesso dos 
estagiários da Instituição, notificando o Defensor Público supervisor com antecedência do início 
do prazo para cumprimento obrigatório de recesso de estágio na forma definida no § 2º deste 
artigo.   

 
Art. 5º. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral. 
 
Art. 6º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 20 de abril de 2022. 
 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 
 
 
 
 
 
 
 



Portaria COES convocando nominalmente os aprovados no Teste Seletivo 
de Estágio, indicando as vagas a serem preenchidas, bem como prazo para 

apresentação de documentos (5 dias úteis – Art. 16 RCS nº 116/2019)

Recebida a documentação, COES cria processo 
SEI para cada estagiário, onde deve ser incluído 

todos os documentos relacionados ao 
estagiário.

COES minuta de Termo de 
Compromisso de Estágio no SEI

Encaminha Termo de 
Compromisso via SEI para 

o DPG assinar.

Após assinaturas, COES minuta:
1 - Termo de Posse; 

2 - Portaria de lotação e exercício do Estagiário;

Disponibilizar Termo de 
Compromisso para 
assinatura das  IES

Encaminha processo para a unidade SEI do 
Defensor Público supervisor, mantendo 

processo aberto na COES 

Defensor Público supervisor despachará 
no Processo SEI atestando a data do início 

do exercício no estagiário no órgão de 
execução.

Encaminha processo para COGP para 
inclusão em folha de pagamento

Processo SEI deve ser mantido aberto na 
COES para registros de requerimentos do 
estagiário, como afastamentos, férias, etc

Término do período de estágio. 
COES formaliza desligamento e registra no 

processo SEI do Estagiário. 

Finalizar Processo no SEI.
Incluir Processo em Bloco 
Interno da COES e baixar 

processo na unidade.

ANEXO ÚNICO
FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

COES convoca estagiário para 
assinatura de Termo de Posse e 
ciência da Portaria de lotação e 

exercício (juntar docs.ao Proc. SEI)
Facultado ato solene de posse dos 

Estagiários com DPG.

Siglas: SEI – Sistema Eletrônico de Informações; COES – Coordenação de Estágio; COGP – Coordenação de Gestão de Pessoas; IES – Instituição de Ensino Superior; DPG – Defensor Público Geral;
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