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1. Título de Eleitor: obrigatoriedade de anexar o título  

 

R: Não mais é necessário anexar para menores, entretanto, para maiores 

de 18 anos é exigência legal e isso não mudará 

 

2. Cadastramento de Supervisor que não possui a mesma formação do 

estagiário, mas é chefe do Setor 

 

R: Totalmente possível, o sistema não faz crítica quanto a isso, é apenas 

um ato declaratório da UPAG se o supervisor possuí ou não o mesmo 

nível de escolaridade do estagiário. A mensagem será evoluída para 

mesmo nível de escolaridade ou experiência que o estagiário. 

Portanto não é um impedimento para cadastrar o supervisor. 

 

3. Data de início da vigência do Contrato: não conseguem colocar a data 

correta 

 

R: COM RELAÇÃO AOS VINCULOS QUE TIVERAM A MODIFICAÇÃO 

FUNCIONAL DE ETG 66 PARA ETG 70 (MIGRADOS PELO ME):  

 

A DATA DE INGRESSO NO ORGÃO foi migrada exatamente como 

estava registrada nos dados da matricula então vigente no SIAPE, ou 

seja, não promovemos nenhuma mudança nesse dado com a modificação 

funcional de ETG-66 para ETG 70. 

 

O que identifica-se nas dúvidas relatadas é que existem estagiários com 

dados distintos de ingresso registrados em outra(s) matrícula(s), que não 

a vigente. 

 

Para esses casos estuda-se uma solução futura que contemple a 

recuperação de histórico(s) de data(s) de ingresso/desligamento em 

outras matrículas do Siapecad para compor as informações da 

matricula vigente sob regime/situação ETG 70 no módulo Sigepe/Gestão 

de Vinculo. 

 

COM RELAÇÃO AOS ETG-66 QUE FORAM DESLIGADOS PELOS 

ORGÃOS NO SIAPECAD COM POSTERIOR REGISTRO DE NOVO 

INGRESSO COMO ETG-70 NO SIGEPE: 
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O sistema permite o ingresso no Regime/Situação ETG-70 em data 

anterior a 01/09/2020 desde que não haja sobreposição da data do novo 

ingresso como ETG-70 com a data de desligamento como ETG-66. 

 

4. Para o registro do orçamento no sistema SIGEPE, devemos abater o valor 

que está comprometido com os contratos que ainda temos cadastrados 

no sistema SIAPE e que não foram repactuados?  

 

R: Sim, para todos, inclusive os migrados.  

 

No caso, devemos excluir do orçamento a provisão de setembro a 

dezembro daqueles que estão cadastrados no SIAPE, com contrato 

vigente, lançando apenas o saldo restante para os novos contratos ou 

permanecemos com essa provisão dos contratos antigos no valor do 

saldo? 

  

R: Sim, devem excluir do orçamento a provisão de todos os cadastrados 

no siape e também dos migrados. Somente para novos ingressos, 

feitos no SIGEPE, é que não há necessidade de se provisionar o 

orçamento. 

 

5. Há a possibilidade de renovação dos contratos dos estagiários que estão 

registrados no SIAPE, tendo em vista que não foram repactuados? 

 

R: Não há possibilidade de renovação. 

 

6. Surgiu a seguinte mensagem de alerta, conforme tela anexa doc 1, no 

campo de cadastro do ato legal: " O ATO NÃO SERÁ SINCRONIZADO 

NO SIAPECAD POIS A ESPECIE TERMO E ASSUNTO 022.2- 

ESTÁGIOS(inclusive Bolsa de Estágio) não possuem assunto 

SiapeCad vinculado"; sendo assim, solicitamos orientações.  

 

R: Pode continuar com o cadastro normalmente. O módulo de estagiários 

não usará o SIAPECAD. 

 

7. Surgiu a seguinte inconsistência do sistema, conforme tela anexa doc 2 

: "ERRO NÃO MAPEADO NO SIAPE HÁ VINCULO NO PERÍODO 
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DT.ING ORGÃO DEVE SER > 31AGO2020".     Contudo, o ingresso do 

estagiário foi em 24.08.2020, o sistema irá permitir a inclusão dos novos 

contratos com data antes de 01.09.2020? 

 

R: SIM. O sistema permitirá o ingresso no Regime/Situação ETG-70 

com data anterior a 01/09/2020 desde que não haja sobreposição entre a 

data de ingresso com a data de desligamento em outra matrícula no 

regime/situação ETG 66. 

 

Esclarecemos que a crítica de inconsistência decorreu do sistema ter 

identificado que o usuário promoveu o desligamento de função no 

Siapecad sob regime/situação ETG 66 em 31AGO2020 e de estar 

tentando promover um novo ingresso sob Regime/Situação ETG-70 com 

sobreposição de datas (desligamento X novo ingresso), ou seja, 

com  duplicidade de pagamento de bolsa no período de 24 a 31/08/2020. 

 

8. Considerando a Live - Sigepe Gestão de Vínculo Estagiários que ocorreu 

no dia 10/09/2020 ficamos com dúvida com relação ao desconto de 

auxílio-transporte referente aos dias de recesso dos estagiários.  

 

Foi citado que os descontos de auxílio-transporte ocorrerão de forma 

automática no novo módulo com relação ao dias de recesso também. 

 

Gostaríamos de um maior esclarecimento sobre isso e saber qual 

legislação é considerada como base para efetuar os descontos referente 

ao recesso em folha, pois na IN 213 de 17/12/2019 não cita 

especificamente sobre o descontar o auxílio-transporte desse período e 

sim apenas sobre faltas.  

 

R: O art. 14 da IN213 estabelece o pagamento do auxilio transporte por 

dia efetivamente estagiado,portanto , se o estagiário estiver de recesso, 

ou seja, estiver de folga ( férias ) não terá direito ao auxilio transporte. 

 

"Art. 14. O estagiário receberá auxílio-transporte por dia efetivamente 

estagiado, no valor definido nos termos do Anexo II desta Instrução 

Normativa." 
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9. Por favor informem onde está disponibilizado relatório contendo a lista 

atualizada de Estagiários por Unidade Organizacional, vista que o Módulo 

Gestão de Vínculos não disponibiliza essa informação. 

 

R: O  gestão de Vínculo disponibiliza sim a informação, não sendo, 

entretanto um relatório formal. 

 

Para se obter a informação, basta acessar o menu CONSULTAR 

VÍNCULO, selecionar a UORG que se deseja pesquisar e clicar no botão 

pesquisar. O resultado trará a lista de estagiários vinculados àquela 

UORG pesquisada (ativos e inativos). Para pesquisar apenas os ativos é 

necessário filtrar pelo campo SITUAÇÃO DO VÍNCULO. 

 

Após realizado esse procedimento a lista pode ser exportada a critério do 

operador, para os formatos CSV, PDF e XLS, via botão que fica localizado 

acima da última coluna de resultados da pesquisa. 

 

10. Fizemos a atualização do cadastro de uma estagiária no Sigepe, 

entretanto, estamos impossibilitados de inserir o último período de 

recesso histórico da estudante, em função das limitações constantes no 

módulo Gestão de Vínculo. O contrato da estagiária será encerrado em 

13/10/2020 e precisamos fazer a inclusão desses dias para que o cálculo 

do desligamento da mesma seja feito de forma correta. 

 

Tendo em vista que não é possível alterar o passado e a forma como o 

recesso foi tirado; bem como a IN 213/2019 e as normas anteriores 

preveem que os recessos devem ser usufruídos DENTRO do prazo de 

vigência do contrato (não necessariamente no final) e preferencialmente 

no período de férias escolares, o que foi o caso (10 a 24/01/2020), favor 

instruir como devemos fazer a inclusão do 3º período de recesso da 

estagiária, de forma que o cadastro da mesma fique correto antes da 

ocorrência do desligamento. 

 

R: Segue abaixo o comportamento do sistema conforme interpretação da 

IN 213/2019. 

 

Este é o trecho da IN: 
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"Art. 15. Na vigência dos contratos de estágio obrigatório e não obrigatório 

é assegurado ao estagiário período de recesso de 15 dias consecutivos 

a cada 6 (seis) meses estagiado, a ser usufruído preferencialmente nas 

férias escolares. 

§ 1º Os períodos de recesso deverão ser usufruídos durante a vigência 

do TCE, podendo ser parcelados em até três etapas, a critério do 

supervisor do estágio. 

§ 2º Os períodos de recesso do estagiário que perceba bolsa estágio 

serão remunerados. 

§ 3º Na hipótese dos desligamentos de que trata o art. 16, o estagiário 

que receber bolsa-estágio e não houver usufruído do recesso 

remunerado, proporcional ou integral, durante a vigência do contrato 

celebrado, fará jus ao seu recebimento em pecúnia. 

§ 4º Para a primeira concessão do recesso, deverá ser completado 

integralmente o período descrito no caput deste artigo. 

§ 5º Nos casos de o estágio ter duração inferior a 6 (seis) meses, os 

dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional." 

 

O sistema hoje permite recesso proporcional para contratos com duração 

inferior a 6 meses e permite a concessão integral dos 15 dias (em uma, 

duas ou três parcelas) para o primeiro interstício e proporcionaliza os 

períodos restantes enquanto os interstícios seguintes (2º, 3º e 4º) não 

estão completos. Significa dizer que o último período não poderá ser 

usufruído em uma única parcela de 15 dias, haja vista que não houve a 

completude do 6 meses, conforme o comando do caput do Art.15 da 

IN 213. Para que sejam programados os 15 dias do último período, 

necessariamente deverão ser programadas duas parcelas, mesmo que 

sejam concomitantes. Veja um exemplo de lançamento dos 15 dias ao 

final do contrato do estagiário: 
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