
 

RESOLUÇÃO Nº 1.472, DE 10 DE JUNHO DE 1986 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando da sua atribuição que lhe confere a letra “q” do artigo 18 
da Resolução nº 1.371/82, e, tendo em vista as disposições constantes da 
Lei Federal nº 6.494, de 7 de dezembr de 1977 e do Decreto Federal nº 
87.479, de 18 de agosto de 1982, promulga: 
  
Art. 1º A Assembléia Legislativa poderá aceitar como estagiários alunos 
regularmente, matriculado e que venham frequentando, efetivamente, 
cursos vinculados à estrutura do ensino público ou particular de nível 
superior ou 2º grau profissionalisante, devidamente legalizado. 
  
Parágrafo Único. Competirá ao estagiário a comprovação do estatuído no 
“Caput” deste artigo. 
  
Art. 2º O estágio para estudante na Assembléia Legislativa obedecerá às 
normas estabelecidas nesta Resolução. 
  
Art. 3º O estágio tem por objetivo propiciar ao estudante complementação 
educacional e prática profissional propiciar ao estudante complementação 
educacional e prática profissional e far-se-á mediante sua efetiva 
participação no desenvolvimento de programas e planos de trabalho 
afetos ao Poder Legislativo. 
  
Art. 4º A realização do estágio dar-se-á mediante contrato celebrado entre 
o estudante e a Assembléia Legislativa representada pelo diretor Geral, 
depois de devidamente autorizado pela Mesa Diretora. 
  
Parágrafo Único. O aproveitamento do estagiário deverá ocorrer, 
preferencialmente, em serviços não rotineiros ou burocráticos. 
  
Art. 5º O estagiário não cria vínculo empregatício de qualquer natureza 
com o serviço público e se revestirá da forma de Bolsa de 
Complementação Educacional, cujo valor será fixao e reajustado através 
de Ato. 
  
§ 1º O valor da Bolsa de Complementação Educacional não poderá ser 
superior a 100% (cem por cento) para o nível de segundo grau e de 130% 
(cento e trinta por cento) para o nível de terceiro grau, do valor atribuído 



ao Padrão I do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
  
§ 2º Sempre que o Poder Legislativo alterar o vencimento atribuído ao 
Padrão I, em decorrência do reajuste procedido no salário mínimo, o Valor 
da Bolsa de Complementação Educacional será reajustado no mesmo 
índice. 
  
Art. 6º O Estágio concedido a funcionários deste Poder não será 
remunerado, salvo se realizado em horário diverso do prestado à 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
  
Art. 7º A Bolsa de Complementação Educacional será paga mensal e 
diretamente ao estagiário, correndo a despesa à conta da dotação 
orçamentária própria, à vista de frequência apurada, devendo o estudante 
estar segurado contra acidentes pessoais. 
  
Art. 8º O prazo de duração do contrato de estágio será de 6 (seis) meses, 
prorrogável a critério da Administração desde que fique comprovada a 
necessidade da participação do estagiário na atividade em fase de 
conclusão. 
  
Parágrafo Único. Não poderá ser prorrogado, em nenhum caso, o 
contrato do estagiário que concluir o segundo grau ou colar grau. 
  
Art. 9º O estagiário cumprirá, dentro do horário regular de funcionamento 
da Secretaria da Assembléia Legislativa e sem prejuízos de suas 
atividades discentes, uma jornada diária mínima de 4 (quatro) horas. 
  
§ 1º O estagiário estará sujeito, durante o estágio, às mesmas normas 
disciplinares estabelecida para os funcionários da Assembléia Legislativa. 
  
§ 2º Não será aceita justificativa para cumprimento do estágio fora do 
horário pré-estabelecido, deduzindo-se do Valor da Bolsa de 
Complementação Educacional a importância correspondente ao período 
em que o estudante deixar de estagiar. 
  
Art. 10 Será acompanhado e supervisionado o trabalho do estagiário pela 
chefia a que estiver subordinado para que, após avaliado o 
aproveitamento e rendimento do mesmo, seja expedido o competente 
Certificado. 
  
Art. 11 O Diretor Geral submeterá à apreciação da Mesa Diretora 
proposta de admissão de estagiários, que não poderá ser superior a 10 
(dez). 
  



Parágrafo Único. A proposta referida no “Caput” deste artigo deverá 
conter o valor da Bolsa de Complementação Educacional respeitado o 
disposto no artigo 5º e seus parágrafos. 
  
Art. 12 O Departamento de Pessoal e de Direitos e Vantagens manterá 
em Cadastro especial o nome do estagiário, curso, período de duração do 
estágio, valor mensal da bolsa de Complementação Educacional e o setor 
onde é desenvolvido o estágio. 
  
Art. 13 O Supervisor Geral para Assuntos Administrativos fará publicar, no 
Diário Oficial do Estado, resumo do Contrato de Estágio previsto no artigo 
4º, remetendo cópia, em sua integra para arquivamento no Departamento 
de Pessoal, Direitos e Vantagens, que adotará em seguida as medidas 
necessárias ao cumprimento de referido contrato. 
  
Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, as 
contidas nas Resoluções nº 1.385/84 e nº 1.486/86. 
  
Palácio Domingos Martins, em 10 de junho de 1986. 

  
HUGO BORGES 

Presidente 
  

JOSÉ CASA GRANDE 
1º Secretário 

  
PAULO HARTUNG 

2º Secretário 
  
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial do Estado de 

11.06.1986. 


