MANUAL DO

ESTAGIÁRIO

SEJA BEM-VINDO!
Você agora é estagiário da Procuradoria
Geral do Estado (PGE-RO).
Aqui, você poderá unir os seus
conhecimentos teóricos à prática,
adquirindo
mais
experiência
para
refletir sobre sua escolha profissional.
Leia atentamente este manual, no qual
encontrará orientações importantes
acerca do seu estágio.
Desejamos-lhe
sucesso!

boas-vindas

e

muito

APRESENTAÇÃO
A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia é uma instituição de natureza
permanente, essencial à Justiça e à Administração Pública Estadual,
exercendo a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, na
forma determinada pela Constituição Estadual e Federal. Tem como base de
sustentação os princípios institucionais da moralidade, da legalidade, da
indivisibilidade, da autonomia administrativa, financeira e funcional.
Pautada por princípios constitucionais basilares, a PGE tem por missão
defender os interesses do Estado com base na ética e na legalidade,
contribuindo efetivamente para a otimização da Administração Pública em
prol da sociedade. A instituição desempenha papel direto na defesa das
políticas públicas desenvolvidas pelo governo objetivando, sempre, alcançar o
melhor resultado frente ao interesse público.
O atual padrão organizacional da PGE/RO inspirou-se nos mais avançados
princípios da Gestão Pública, com ênfase na modernização e especialização
das funções e com foco no resultado prático das ações administrativas. Todas
essas transformações pelas quais a instituição passou no decorrer dos anos,
contribuíram para o alcance dos seus objetivos, assegurando a eficiência e
agilidade dos processos, além de estimular e fortalecer a atuação pró-ativa
proposta pela Procuradoria do Estado em face à Administração Pública.
Atualmente, além das unidades presentes na Capital, a Procuradoria Geral do
Estado possui 03 unidades regionais estrategicamente alocadas no Estado de
Rondônia e uma unidade em Brasília.
As Regionais atuam nos municípios de Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, e
desempenham o mesmo papel que a PGE/RO situada em Porto Velho. Todos
os Procuradores do Estado possuem uma lotação técnica (Unidade
Especializada ao qual se vincula) e uma lotação física (Lugar de domicílio e
comparecimento às instalações institucionais). Com isso, a instituição mantém
proximidade com o cidadão o que, em muitos casos, facilita na solução do
problema e no andamento do processo e garante a especialização do
exercício das funções.
Além da atuação interna, a PGE/RO possui unidades que empreendem junto
aos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como, ao Tribunal
de Contas do Estado e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

SOBRE O
ESTÁGIO
Duração do contrato de estágio: 2 anos

SE LIGA!
A cada 6 meses você deve enviar a sua declaração de matrícula ao
Centro de Integração Empresa-Escola - Ciee

central1@ciee.ong.br
Valor da bolsa: R$ 1.412,00 + Auxilio transporte (R$8,10 ao dia útil)
Horário de expediente: 07h30min às 13h30min
(30 trinta horas semanais)
Pagamento: até 5º dia útil
Recesso: A cada 6 (seis) meses pode solicitar o gozo de 15 dias
de recesso.
Portaria Programa de Estágio da PGE: Portaria nº 372/2022

Informações sobre Contrato, documentação,
declaração, pagamento e outros Centro de
Integração Empresa–Escola (Ciee):

Atendimento:

segunda à sexta-feira das
8h às 17h30

E-mails de
atendimento:

- Financeiro/boletos/NFe:
financeiro.central1@ciee.ong.br
- Abertura de vaga e contratação:
central1@ciee.ong.br
- Repasse de bolsa auxílio (Órgãos Públicos):
pagamentos.central1@ciee.ong.
- Dúvidas pelo número:
3003-2433 (whatsapp)

SOBRE A
IMPLANTAÇÃO
Apresentar-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP);
Cerimonia de Integração (CE, CRP e CGP), 10.06 às 10 horas;
Assinatura do Contrato;
Ir a Coordenadoria de Gestão de Pessoas para lotação e
Cadastro no E-Estado;
Acesso ao Prédio da Procuradoria com a Dona Audisete
(Rg, CPF, Cargo, Setor);
Apresentação ao Setor Determinado;
Setor Solicita via GLPI criação de email e acessos junto a
setorial (Ratio, sei...) o necessário
https://sistemas.pge.ro.gov.br/glpi/?
_ga=2.20373240.1338121148.1622035690-2032288856.1619106673;

Início do Programa de Estágio na PGE.

FIQUE LIGADO!
Você deve ficar atento a alguns detalhes importantes. Veja
quais pontos podem te ajudar a construir excelentes relações
na instituição, abrindo portas para seu futuro profissional.
Seja cordial;
Seja discreto na forma de se vestir;
Colabore com as pessoas;
Preste atenção ao que estão dizendo
e, em caso de dúvida, pergunte;
Apresente

sugestões

para

a

execução das tarefas que lhe forem
solicitadas;
Zele pelo material da instituição;
Procure

aperfeiçoar

sua

comunicação oral e escrita;
Aceite críticas, pense a respeito dos
ensinamentos e tire proveito deles;
Se você cometeu um erro, admita-o
e corrija.

Lembre-se!
A CULPA É DO
ESTAGIÁRIO

por:

Deixar o ambiente mais descolado.
"Pôr a mão na massa".
Aprender e ensinar
Auxiliar os colegas de trabalho.
Inovar e aperfeiçoar.
Tomar cafézinho com o pessoal.

www.pge.ro.gov.br

Siga a PGE nas redes sociais!

PGERO

@pge_ro

@pgerondonia.oficial

@PGE_RONDONIA

PGERO

