
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

ATO N.º 2278, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
  

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições legais, 

 
Considerando a Resolução nº 5.084, de 24 de outubro de 2017; 
 

                                          RESOLVE: 

 

Art. 1º Nos termos do caput do art. 1º da Resolução nº 5.084, de 24 de 
outubro de 2017, ficam destinadas 16 (dezesseis) vagas de estágio de 
complementação educacional para serem exercidas especificamente junto à 
Secretaria de Comunicação Social da Ales.  

 
Parágrafo único. As vagas de estágio de que trata este artigo ficam 

distribuídas por área, da seguinte forma:  
 

I - 07 (sete) vagas na área de cinegrafia;  
 
II - 02 (duas) vagas na área de edição de imagens; 
 
III - 01 (uma) vaga na área de controle mestre;  
 
IV - 01 (uma) vaga na área de fotografia;  
 
V - 02 (duas) vagas na área de reportagem;  
 
VI - 01 (uma) vaga na área de produção;  
 
VII - 01 (uma) vaga na área de documentação audiovisual;  
 
VIII - 01 (uma) vaga na área de design gráfico.  

 
Art. 2º O estudante interessado em uma das vagas de que trata este 

Ato deverá ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade.  
 
Art. 3º O estudante interessado em uma das vagas de estágio na área 

de cinegrafia, edição de imagens, controle mestre, fotografia, documentação 
audiovisual ou design gráfico deverá estar regularmente matriculado em curso 
técnico ou superior na respectiva área.  

 
Art. 4º O estudante interessado em uma das vagas de estágio na área 

de reportagem ou produção deverá estar regularmente matriculado, a partir do 
3º período, em curso superior na respectiva área.  

 



Art. 5º A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de 
qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio 
celebrado entre o estagiário, a Instituição de Ensino e a Ales, representada 
pelo Diretor Geral da Secretaria, depois de autorizado pela Mesa Diretora, 
observando-se as regras contidas nas normas legais e regulamentares 
pertinentes, no qual constará no mínimo:  

 
I - identificação e assinatura do estagiário, da Ales, da Instituição de 

Ensino, nome do curso e nível de escolaridade do estagiário;  
 
II - menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo 

empregatício;  
 
III - valor da bolsa mensal;  
 
IV - carga horária semanal máxima de 20 (vinte) horas, compatível 

com o horário escolar; 
 
V - duração do estágio, obedecido o período mínimo de 01 (um) ano, 

não podendo extrapolar o prazo máximo total de 24 (vinte e quatro) meses, 
salvo nos casos de pessoas com deficiência conforme definido na Lei Federal 
nº 11.788, de 2008;  

 
VI - obrigação de cumprir as normas disciplinares de estágio e de 

preservar o sigilo das informações a que tiver acesso na Ales.  
 
Parágrafo único. O Diretor-Geral da Secretaria fará publicar no Diário 

do Poder Legislativo o resumo do Termo de Compromisso de Estágio previsto 
neste Ato, remetendo cópia em sua íntegra à Secretaria de Gestão de 
Pessoas.  

 
Art. 6º O estágio tem por objetivo propiciar ao estudante a 

complementação do ensino e aprendizagem, constituindo instrumento de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, 
cultural, científico e de relacionamento humano.  

 
§ 1º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.  
 
§ 2º A jornada de atividade em estágio é de 04 (quatro) horas diárias 

e 20 (vinte) horas semanais, compatível com o horário escolar.  
 
§ 3º A duração do estágio de que trata este Ato será de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por até mais 01 (um) ano, a critério da Administração.  
 
§ 4º O estagiário fará jus ao recebimento de uma Bolsa de 

Complementação Educacional, nos termos do § 1º do art. 108 da Resolução nº 
2.890, de 23 de dezembro de 2010.  

 
§ 5º O estagiário fará jus a um seguro contra acidentes pessoais 

para caso de morte ou invalidez permanente, em seu nome.  



 
§ 6º O estagiário perceberá auxílio transporte proporcionalmente aos 

dias efetivamente trabalhados.  
 
§ 7º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 01(um) ano, período de recesso remunerado de 30 
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  

 
§ 8º Os dias de recesso de que trata o § 7º deste artigo serão 

concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 01 (um) ano.  

 
Art. 7º São deveres do estagiário:  
 

I - iniciar o estágio somente após a entrega do Termo de 
Compromisso de Estágio devidamente assinado;  

 
II - aceitar a orientação técnico-administrativa da chefia imediata, do 

supervisor do estágio, dos servidores de sua lotação e dos servidores do setor 
de gestão de pessoas da Ales; 

 
 III - cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que 

lhe forem atribuídas;  
 
IV - observar a vestimenta adequada à sua atividade e ao decoro do 

Poder Legislativo, nos termos que dispuser a regulamentação;  
 
V - observar a linguagem adequada no tratamento com a chefia 

imediata, supervisor, servidores e público em geral;  
 
VI - ser assíduo e pontual;  
 
VII - zelar pela preservação do patrimônio público;  
 
VIII - cumprir as normas e regulamentos internos;  
 
IX - manter discrição nas dependências da Ales;  
 
X - ser sigiloso no que se refere aos assuntos de que tenha tomado 

conhecimento em decorrência do estágio;  
 
XI - submeter-se aos processos de avaliação de desempenho 

profissional e acadêmico;  
 
XII - comunicar ao setor de gestão de pessoas a desistência do 

estágio ou qualquer alteração ocorrida no mesmo;  
 
XIII - apresentar histórico escolar e comprovante de matrícula nos 

períodos estipulados;  



XIV - cumprir as determinações constantes neste Ato, no Termo de 
Compromisso e nas normas legais e regulamentares pertinentes;  

 
XV - entregar à Administração da Ales, por ocasião do desligamento, 

crachá e demais itens recebidos para a realização do estágio.  
 
Art. 8º Ocorrerá o desligamento do estagiário nos seguintes casos:  
 

I - automaticamente, após o término do prazo estipulado no Termo 
de Compromisso, ou de sua prorrogação quando for o caso;  

 
II - a qualquer tempo por interesse da Administração Pública;  
 
III - depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a 

duração do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação pela chefia do 
setor a que estiver subordinado;  

 
IV - a pedido do estagiário;  
 
V - em decorrência de descumprimento de qualquer compromisso 

constante do Termo de Compromisso, das normas legais e regulamentares 
pertinentes;  

 
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 

05 (cinco) dias, consecutivos ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 30 
(trinta) dias durante o período de 01 (um) ano; 

 
 VII - pela interrupção ou reprovação no curso da Instituição de 

Ensino a que pertença o estagiário, sendo-lhe vedado estagiar novamente na 
Ales pelo prazo de 06 (seis) meses; 

 
 VIII - por solicitação justificada da Instituição de Ensino.  

 
Art. 9º Fica revogado Ato da Mesa Diretora nº 2.047/2017. 
 
Art. 10º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 12 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 

Este texto não substitui o publicado no D. P.L de 14/11/2019. 


