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RESOLUÇÃO CSDP Nº 258, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
Estabelece o valor da bolsa-estágio e do auxílio-
transporte do programa de estágio de pós-graduação 
lato ou stricto sensu da Defensoria Pública do Estado 
do Estado do Pará.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art. 10 c/c com o art. 11, da Lei Complementar n. 054, de 07 de fevereiro de 2006; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 257, de 14 de dezembro de 2020 que instituiu o Programa de Estágio 
de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu na Defensoria Pública do Estado do Estado do Pará; 

RESOLVE:  
 
Art. 1º Estabelecer no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará o valor da bolsa estágio e do auxílio-
transporte para os estudantes em estágio de Pós-Graduação, nos termos do art. 9 da Resolução Nº 257, de 
14 de dezembro de 2020. 
 
Parágrafo único. O valor mensal da bolsa-estágio será de R$ 1.704,45 (mil, setecentos e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos). 
 
Art. 2º O valor do auxílio-transporte será apurado pela Gerência de Gestão de Pessoas – GGP, a partir do 
requerimento do interessado. 
 
§ 1º O auxílio-transporte está diretamente vinculado à necessidade de deslocamento do estagiário de sua 
residência ao local de estágio e vice-versa. 
 
§ 2º O auxílio-transporte será pago em pecúnia, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 
tarifa praticada no município em que se realizar o estágio, equivalente a 1 (um) passe com carteira estudantil 
de meia passagem. 
 
§ 3° O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no mês anterior ao de sua utilização. 
 
§ 4º É vedado o desconto de qualquer valor para que o estagiário receba o auxílio-transporte. 
 
§ 5° Em caso de falta, justificada ou não, haverá desconto correspondente aos dias de ausência do estagiário, 
cujo processamento dar-se-á no mês subsequente à ausência. 
 
§ 6º Para pagamento do auxílio-transporte consoante disposto no “caput”, será necessário estabelecer o 
percurso do estudante por meio do preenchimento do cadastro básico do auxílio-transporte para estagiários. 
 
§ 7º O auxílio-transporte poderá ser concedido até o limite total de 04 (quatro) passes diários, sendo 
proporcional ao número de dias efetivamente estagiados no mês. 
 
§ 8º Os valores pagos a título de auxílio-transporte serão atualizados de acordo com a modificação da tarifa 
da passagem vigente no município onde se realizar o estágio. Art. 3º. As despesas decorrentes desta 
Instrução Normativa correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento da Defensoria 
Pública do Estado do Pará. 
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Art. 3º O valor da bolsa-estágio poderá ser corrigido anualmente mediante portaria da Defensoria Pública-
Geral. 
 
Art. 4º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, ao primeiro dia do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 
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