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APRESENTAÇÃO

Manual do Estagiário

Proporcionar aos estudantes uma preparação para o trabalho produtivo, através do aprendizado prá-
tico, em complementação ao conhecimento teórico adquirido em suas instituições de ensino. Esse é o 
principal objetivo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) ao desenvolver o seu programa 
de estágio para estudantes de níveis superior, médio e médio profissionalizante. 

O estágio de nível superior do TCE/BA teve início em 2015 e está normatizado por meio da Resolução 
nº 156, de 11/12/2018. O estágio de nível médio é regido pela mesma Resolução e foi impulsionado 
pelo Projeto Iniciação e Aprendizagem, uma parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia. As rela-
ções de estágio de estudantes são regidas pela Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, e Lei Estadual 
nº 13.549, de 10/12/2015. Entre os anos de 2015 e 2018, diversas ações foram realizadas para aperfei-
çoar o recrutamento, a seleção, o acompanhamento e a capacitação dos estagiários lotados no TCE/BA. 
O resultado não poderia ser outro senão a formação de grupos qualificados de jovens estudantes 
preparados pela Corte de Contas para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.  

Este Manual do Estagiário nasceu da necessidade de organizar procedimentos relativos ao programa de 
estágio, bem como melhor orientar estagiários, supervisores, chefes imediatos e servidores do TCE/BA 
acerca do programa. Com base na filosofia que une o conhecimento teórico à experiência no ambiente 
laboral, o Tribunal apresenta, neste documento, itens imprescindíveis a todos os envolvidos no processo 
preparatório, desde a ambientação dos alunos até a conclusão do estágio. 

Dotado de um corpo funcional qualificado, o TCE/BA semeia, dia a dia, o conhecimento produzido em 
cada uma das suas áreas, repassando a experiência de seus servidores às novas gerações. E vai assim 
construindo um caminho de saber e troca de experiências, que será de fundamental importância para 
a formação de seus estagiários.

Conselheiro Gildásio Penedo Filho
Presidente do TCE/BA



SEJA BEM-VINDO!
Você agora é estagiário do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA).

Aqui, você poderá unir os seus conhe-
cimentos teóricos à prática, adquirin-
do mais experiência para refletir so-
bre sua escolha profissional.

Leia atentamente este manual, no 
qual encontrará orientações impor-
tantes acerca do seu estágio.

Desejamos-lhe boas-vindas e muito 
sucesso!



9Manual do Estagiário

DO RECRUTAMENTO, 
SELEÇÃO E INÍCIO 
DO ESTÁGIO

Cumprindo a Resolução nº 156/2018, a seleção 
de estagiários será realizada conforme Edital pu-
blicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia TCE/BA.

Após a convocação, o candidato selecionado para 
estágio deverá comparecer à ECPL munido da do-
cumentação especificada no Edital de seleção. 
Nessa ocasião, será avaliado o perfil do candidato 
visando à definição da sua lotação.

• Comprovante de matrícula do semestre 
em curso

• RG
• CPF
• Título de eleitor e documento com-

provando a regularidade com a Justiça 
Eleitoral

• Comprovante de quitação do serviço 
militar, quando for o caso

• Comprovante de residência
• Currículo atualizado
• Declaração de que não tem outro vín-

culo com o Estado, nem acumula dois 
estágios

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA EXIGIDA:
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    TERMO DE 
  COMPROMISSO
DE eStaGIOestagiariO

ecplecplecpl

  unidade 
de ensinO

DO RECRUTAMENTO, 
SELEÇÃO E INÍCIO 
DO ESTÁGIO

Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Os documentos apresentados e o Formulário de 
Solicitação de Estagiário, preenchido pelo super-
visor, possibilitarão a elaboração do Termo de 
Compromisso de Estágio pelo órgão mediador. O 
Termo será disponibilizado em três vias, que se-
rão assinadas pelo conselheiro-presidente, pelo 
estagiário e pela respectiva unidade de ensino. 

Uma via do Termo assinado ficará arquivada na 
ECPL, outra ficará com o estagiário e a terceira via 
com a unidade de ensino.
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    TERMO DE 
  COMPROMISSO
DE eStaGIOestagiariO

ecplecplecpl

  unidade 
de ensinO

Manual do Estagiário

O estudante será encaminhado ao Serviço Mé-
dico para avaliação e ao banco conveniado para 
abertura de conta, devendo informar os dados 
bancários à ECPL. A documentação e os dados 
bancários serão enviados à Coordenação de Re-
cursos Humanos (CRH) para inclusão em folha de 
pagamento. 

O estudante só poderá dar início ao estágio es-
tando com o Termo de Compromisso de Estágio 
assinado e a conta bancária aberta.

Em cumprimento ao Ato nº 165/2014, o estudan-
te deverá preencher declaração na qual consta a 
relação de bens, parentesco e uso de transporte 
coletivo urbano. Essa declaração ficará arquivada, 
e uma cópia será enviada à CRH.
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DA AMBIENTAÇÃO

Os estudantes participarão do evento de ambien-
tação, preferencialmente, no primeiro dia de es-
tágio. Serão apresentadas informações sobre o 
que representa o TCE/BA, qual a sua finalidade e 
como é realizado o trabalho de auditoria. Conhe-
cerão ainda o organograma do Tribunal e as com-
petências de cada unidade. Os estudantes serão 
orientados sobre seus direitos e deveres, como 

funciona o estágio, como deverá ser registrada a 
frequência, uso do vestuário apropriado, forma 
de se dirigir aos servidores, jurisdicionados e so-
ciedade civil. Receberão informações sobre como 
se comportar no ambiente institucional e sobre o 
plano de capacitação do estágio. Ao final do en-
contro, os estudantes visitarão as dependências 
do TCE/BA.
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DO ESTÁGIO

Conforme art. 5º da Resolução nº 156/2018, atu-
almente o TCE/BA admite estagiários de nível su-
perior nas seguintes áreas: 

• Administração;
• Arquitetura;
• Biblioteconomia; 
• Engenharia Civil;
• Ciências Contábeis;
• Economia;
• Direito;
• Jornalismo;
• Psicologia;
• Sistema de Informação;
• Nutrição;
• Design Gráfico;
• Gestão de RH.

A carga horária semanal do estágio é de 20 horas.

• Turno matutino: das 8h às 12h, de segunda 
a sexta-feira.

• Turno vespertino: das 13h às 18h, de segun-
da a quinta-feira. 

 
O estágio é desenvolvido na sede do TCE/BA, no 
Centro Administrativo da Bahia (CAB), e compre-
ende todas as unidades da instituição.
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DO TERMO DE 
COMPROMISSO 
DE ESTÁGIO

O Termo de Compromisso de Estágio é o docu-
mento que cria o vínculo de estágio e contém in-
formações, tais como os dados do estudante, da 
instituição de ensino, do TCE/BA, do supervisor 
de estágio, a lotação do estagiário, o plano com 
as atividades que serão desenvolvidas, o horário 
de estágio, direitos e deveres do estagiário, do 
TCE/BA e da instituição de ensino. 

O termo terá sempre validade até o dia 31 de de-
zembro do ano de sua assinatura, pois o contrato 
do órgão mediador com o TCE/BA finda sempre 
em 31 de dezembro de cada ano. SupervisOr

estagiariO

lOtACAO
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DOS PROCEDIMENTOS
DE ATUAÇÃO, LOTAÇÃO 
E DO ADITIVO 

É responsabilidade do supervisor/chefe imediato 
informar qualquer alteração relativa à atuação e 
lotação do estagiário à ECPL, tais como mudan-
ça de atividades, de supervisor e/ou de lotação. 
Nestes casos, a ECPL solicitará ao órgão mediador 
a elaboração de Aditivo ao Termo de Compromis-
so, constando a alteração e a data de início desta 
alteração.

O Aditivo é impresso em três vias, que serão assi-
nadas pelo presidente do TCE/BA, pelo estagiário 
e pela unidade de ensino, sendo uma via da ECPL, 
uma do estudante e uma da unidade de ensino. 

O estagiário ficará obrigado a informar quaisquer 
alterações, tais como mudança de faculdade/esco-
la, trancamento de matrícula, abandono do curso 
etc. 

Um novo Termo de Compromisso de Estágio de-
verá ser elaborado quando ocorrer mudança de 
faculdade/escola, devendo o estudante apresentar 
o documento de matrícula ou equivalente para ge-
rar o novo Termo. 

O estudante sem frequência regular na unida-
de de ensino terá seu estágio imediatamente 
interrompido.

O supervisor, a ECPL e o estudante poderão solici-
tar o encerramento do estágio a qualquer tempo. 
O término do estágio deverá ser formalizado atra-
vés de e-mail para a ECPL, indicando a data e o 
motivo do encerramento, cabendo à ECPL comu-
nicar o desligamento ao órgão mediador e à CRH.

Ao final de cada ano, deverá ser elaborado Ter-
mo Aditivo estendendo o término do estágio, que 
deverá obedecer ao limite de dois anos ou ao fi-
nal do curso do estudante, exceto para pessoas 
portadoras de deficiência, que não têm limite de 
tempo para estágio.
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DA FREQUÊNCIA

O estagiário e o supervisor/chefe imediato são 
responsáveis pelo envio da Frequência à ECPL ao 
final de cada mês, assinada pelo supervisor, chefe 
imediato e estagiário. 

O não cumprimento dessa obrigação poderá en-
sejar a retirada do estagiário da folha de paga-
mento até que a entrega da frequência mensal 
seja regularizada.

DA AVALIAÇÃO  
DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho é um instrumento 
de acompanhamento do estagiário visando ao 
seu desenvolvimento. Ela será feita mensalmen-
te, oportunizando uma observação rotineira da 
atuação do estagiário no ambiente de trabalho 
e, semestralmente, como uma consolidação do 
período observado, em relação ao aprendizado, 
crescimento e mudanças verificadas no processo.

A avaliação de desempenho semestral deverá ser 
realizada em junho e em dezembro de cada ano. 
Para esta finalidade, o Formulário de Avaliação 
Semestral deverá ser preenchido pelo supervisor 

e discutido com o avaliado. Se o chefe não for o 
supervisor, também deverá participar da avalia-
ção, que, ao final, será assinada pelo supervisor, 
pelo estagiário e pelo chefe imediato (quando for 
o caso) e enviada à ECPL.

Mensalmente, junto com a frequência, deverá ser 
enviado à ECPL o Formulário de Avaliação de De-
sempenho Mensal, assinado pelo supervisor, pelo 
chefe imediato e pelo estagiário. 
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DA CAPACITAÇÃO

No decorrer do estágio, a ECPL promoverá ações 
de capacitação, visando contribuir para o desen-
volvimento do estudante, conforme previsto no 
Plano de Capacitação de Estagiários.

DO RECESSO

O estagiário tem direito a 30 dias de recesso re-
munerado a cada 12 meses. Nos casos em que o 
estágio tenha duração inferior a 12 meses, o nú-
mero de dias de recesso será proporcional à quan-
tidade de meses trabalhados. 

30
DIAS
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DO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
MÉDICA E ODONTOLÓGICA

O Serviço Social é responsável pelo acolhimento 
social, acompanhamento psicológico e assisten-
cial do estagiário, bem como dos seus respon-
sáveis, sempre que necessário. Os estagiários 
poderão também utilizar os serviços médicos e 
odontológicos oferecidos pelo TCE/BA.
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DOS DEVERES
DO ESTAGIÁRIO

I – cumprir as atividades que lhe forem atribuídas 
e compatíveis com o Termo de Compromisso, pe-
dindo orientação ao supervisor de estágio sempre 
que necessário;

II – cumprir o horário definido e efetuar os regis-
tros de frequência na forma estabelecida pelo Tri-
bunal de Contas; 

III – participar, sempre que convidado, das ativi-
dades teóricas (cursos, palestras etc) oferecidas e 
desenvolvidas pelo TCE/BA; 

IV – comunicar ao supervisor de estágio ou à chefia 
da unidade organizacional: a) eventuais faltas ou 
atrasos; b) a desistência do estágio; c) abandono/
trancamento do curso; d) quaisquer alterações re-
lacionadas à atividade na unidade organizacional 
ou escolar; e) qualquer tipo de constrangimento 
sofrido, decorrente de desvio de conduta praticado 
por servidor do TCE/BA ou por terceiros; 

V – portar o crachá de identificação nas dependên-
cias do TCE/BA e devolvê-lo ao término do estágio; 

VI – os estagiários de nível médio devem utilizar 
fardamento;

VII – providenciar a abertura de conta corrente 
para o recebimento da bolsa de estágio junto ao 
banco indicado pelo TCE/BA; 

VIII – manter sigilo e discrição sobre os processos, 
informações e documentos dos quais tomar co-
nhecimento em razão das atividades de estágio, 
devendo assinar o Termo de Confidencialidade e 
sigilo; 

IX – cumprir as normas internas e de serviço do 
TCE/BA; 

X – manter atualizados seus dados pessoais, tais 
como endereço, telefone, endereço eletrônico e 
instituição de ensino, junto ao supervisor do está-
gio e à ECPL/CRH;

XI – atender ao público com cortesia, disponibili-
dade e atenção.
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É VEDADO AO ESTAGIÁRIO: 

I – ausentar-se do local de estágio durante o ex-
pediente sem prévia autorização do supervisor de 
estágio;

II – retirar qualquer processo, documento ou ob-
jeto da respectiva unidade, ressalvados aqueles 
relacionados às atividades de estágio com prévia 
anuência do supervisor de estágio; 

III – utilizar o telefone celular e outros equipamen-
tos, bem como redes sociais, durante o período em 
que estiver desenvolvendo as atividades do está-
gio sem prévia anuência do supervisor de estágio;

IV – Ser relotado sem prévia autorização da 
ECPL /CRH;

V – Para estagiários de nível médio, executar qual-
quer serviço fora da sede do TCE/BA, exceto se 
acompanhado por responsável.
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DOS DEVERES 
DO SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO

Ao Supervisor de Estágio compete: 
 
I – promover a integração do estudante no am-
biente em que desenvolverá as atividades de 
estágio; 

II – orientar os estagiários sobre as atividades a 
serem desenvolvidas, bem como sobre seus deve-
res e responsabilidades; 

III – liberar os estagiários para participar das ativi-
dades teórica e de capacitação promovidas e/ou 
intermediadas pela Escola de Contas Conselheiro 
José Borba Pedreira Lapa (ECPL); 

IV – avaliar, por meio de relatório de avaliação, o 
desempenho do estagiário: a) semestralmente e 
mensalmente; b) por ocasião da prorrogação do 
Termo de Compromisso; c) quando do desligamen-
to do Programa de Estágio; d) quando requerido 
pela Coordenação de Recursos Humanos (CRH);  

 
V – fazer o acompanhamento das atividades de-
senvolvidas pelo estagiário; 

VI – controlar a frequência e a assiduidade; 

VII – fazer a distribuição das atividades dos 
estagiários; 

VIII – comunicar à ECPL/CRH sobre a ausência 
injustificada do estagiário e quaisquer outras 
alterações; 

IX – zelar pelo cumprimento do Termo de Com-
promisso de Estágio; 

X – aprovar previamente o requerimento de re-
cesso apresentado pelo estagiário e encaminhá-lo 
à ECPL/CRH.
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Ao final do estágio, o estagiário fará entrevista de 
desligamento e receberá o Atestado de Conclusão 
de Estágio, devendo devolver o crachá e o farda-
mento à ECPL. A Carteira de Trabalho deverá ser 
levada pelo estagiário ao órgão mediador para que 
seja registrado o período de estágio.

Página 18

DA CONCLUSÃO  
DO ESTÁGIO



Eu, _____________________________________________________________, 

declaro que recebi o Manual do Estagiário em ____/____/____.

________________________________________

Assinatura

DECLARAÇÃO







Este manual foi confeccionado em papel 100% reciclável.
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