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PORTARIA Nº 110, DE 29 DE MARÇO DE 2018 

   

Dispõe sobre as normas e procedimentos para 
o controle da jornada de atividade em estágio 
no âmbito do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são legalmente 
conferidas, tendo em vista do disposto no art. 26, inciso V, do Anexo I do Decreto nº 9.238, de 15 de 
dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura regimental do IPHAN, e o contido no Processo 
Administrativo nº 01450.000579/2018-11, e CONSIDERANDO: 

 
A importância de se assentar com base na Lei nº 11.788, de 25.09.2008 e na 

Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016, o controle da jornada de atividade em estágio 
no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

 
A necessidade de se estabelecer normas e procedimentos para o controle da jornada 

de atividade em estágio, nessa Autarquia Federal, RESOLVE:  
  

CAPÍTULO I 
 

DO CONTROLE DA JORNADA DE ATIVIDADE EM ESTÁGIO 
  

Art. 1º Fixar, nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Orientação 
Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016, as normas e procedimentos para o controle da jornada de 
atividade em estágio no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 
 Art. 2º Os estagiários registrarão a frequência diariamente por meio do Registro 

Eletrônico de Frequência - REF, com identificação biométrica, com base nas orientações previstas 
nesta Portaria. 

 
 Art. 3º O cadastramento das imagens das impressões digitais dos estagiários da Sede 

e da Superintendência do Iphan no Distrito Federal compete à Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas/DPA e, no âmbito das Unidades Descentralizadas, às Coordenações e Divisões 
Administrativas.  

 
 § 1º As imagens das impressões digitais serão armazenadas em banco de dados do 

próprio Iphan, sendo utilizadas, exclusivamente, para o controle da jornada de atividade em estágio, 
sendo vedado o seu uso para outros fins. 

  

Atos da Presidência 
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§ 2º  Devem ser armazenadas, no mínimo, as imagens das impressões digitais de dois 
dedos de cada mão. 
  

§ 3º Caso o equipamento não consiga coletar as impressões digitais, o estagiário 
poderá cadastrar senha para registro da jornada de atividade em estágio no teclado do equipamento 
utilizado para leitura biométrica. 

  
Art. 4º Os equipamentos de REF serão os mesmos utilizados para a aferição da 

jornada de trabalho dos servidores do Iphan, que estão instalados nas dependências de cada 
Unidade, em local de fácil acesso, de forma a facilitar o registro da frequência. 

  
Art. 5º Os estagiários devem registrar diariamente os seguintes horários de entrada e 

saída: 
  

I - início da jornada de atividade em estágio; 
  
II -  fim da jornada de atividade em estágio. 

  
Parágrafo único. Os horários de registros constantes dos incisos I e II deste artigo 

deverão corresponder ao pactuado no Termo de Compromisso de Estágio – TCE, observando o 
período entre às 7h e 20h. 
  

CAPÍTULO II 
 

DEMAIS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE DA JORNADA DE 
ATIVIDADE EM ESTÁGIO 

  
Art. 6º O estagiário regularmente contratado no âmbito do Iphan terá supervisor de 

estágio previamente designado nos termos da Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016, 
publicada no DOU de 28/06/2016 MP/SEGRT. 

  
Art. 7º Compete ao supervisor do estágio acompanhar e atestar o registro da jornada 

de atividade em estágio e encaminhá-la à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas-COGEP/DPA 
(Art. 10 , § 2º da ON 02/2016 MP/SEGRT). 

  
Art. 8º Nos termos do artigo 12 da ON nº 02/2016 MP/SEGRT, a carga horária do 

estágio será de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou de 06 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais, observado o disposto no art. 10 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, bem como o horário de funcionamento do Iphan, desde que compatível com o horário escolar, 
devendo ser cumprida de acordo com as regras e local previsto no Termo de Compromisso de 
Estágio - TCE. 

  
§ 1º É vedada a realização de carga horária diária superior à prevista no caput deste 

artigo, ressalvada a compensação de falta justificada, limitada a 1 (uma) hora por jornada. 
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§ 2º Na hipótese de falta justificada, o estagiário poderá compensar o horário não 
estagiado até o mês subsequente ao da ocorrência da falta, quando autorizado pelo supervisor do 
estágio. 
  

§ 3º Será considerada falta justificada, em que não se exigirá compensação, aquelas 
decorrentes de tratamento da própria saúde, com apresentação de atestado médico. 

  
§ 4º Poderá o supervisor do estágio, com base na razoabilidade e no interesse público, 

definir outras hipóteses em que a falta será considerada justificada, sem a necessidade de 
compensação ou de descontos na bolsa estágio. 

  
§ 5º Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida pela metade, nos períodos 

de avaliação de aprendizagem, conforme estipulado no Termo de Compromisso de Estágio - TCE e 
mediante declaração da Instituição de Ensino. 

  
§ 6º As faltas justificadas com apresentação de atestado médico para tratamento da 

própria saúde, o período de carga horária reduzida de que trata o § 8º do art. 12, da ON nº 02/2016 
MP/SEGRT e as demais justificativas aceitas pelo supervisor de estágio, não ensejarão a 
compensação de horário e não serão objeto de desconto na bolsa estágio, devendo constar as 
ocorrências no sistema eletrônico de ponto, bem como no relatório a ser encaminhado pelo 
supervisor do estágio. (Art. 13, § 2º da ON 02/2016 MP/SEGRT). 

  
Art. 9º Não será concedido auxílio-transporte ao estagiário nas ocorrências de faltas, 

mesmo naquelas justificadas, uma vez que não houve o deslocamento. (Art. 14, § 1º da ON 02/2016 
MP/SEGRT). 

  
Art. 10.  Serão descontados do valor da bolsa-estágio, os valores referentes às faltas 

injustificadas e às horas não compensadas. 
  
Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor em 01 de maio de 2018. 

 
KATIA SANTOS BOGÉA 

Presidente 


