- ESTAGIAR L E T
1. No caso do ESTAGIAR L e T e para os jovens a desempenhar funções na Administração
Pública Regional que tenham que se ausentar do Serviço por Encerramento
Temporário de Empresa ou Estabelecimento, estas ausências devem ser considerados
como presenças para efeitos de assiduidade e respetivo pagamento da bolsa a 100%
para os jovens que se encontrem na primeira fase do estágio. Quando os jovens se
encontrarem em prorrogação o Fundo Regional do Emprego continuará a assegurar os
75% do valor total da bolsa e a entidade promotora os 25%, ficando apenas isenta de
pagar Subsídio de Alimentação;

2. No caso do ESTAGIAR L e T e para os jovens a desempenhar funções nas restantes
Entidades Promotoras (Empresas; Cooperativas; Entidades Sem Fins Lucrativos e
Administração Pública Central e Local) que tenham que se ausentar do Serviço por
Encerramento Temporário de Empresa ou Estabelecimento, estas ausências devem ser
consideradas como presenças para efeitos de assiduidade e respetivo pagamento da
bolsa a 100% , para os jovens que se encontrem na primeira fase do estágio. Quando
os jovens se encontrarem em prorrogação o Fundo Regional do Emprego continuará a
assegurar os 75% do valor total da bolsa e a Entidade Promotora poderá ficar isenta do
pagamento dos 25% desde que mantenha a relação de estágio. Tanto na fase inicial de
estágio como durante a prorrogação as Entidades ficam isentas do pagamento do
Subsídio de Alimentação.

3. As entidades promotoras devem fazer acompanhar o mapa de assiduidade, referente
a estas situações, de declaração em como o jovem está ausente pelo motivo referido
anteriormente (Encerramento Temporário de Empresa ou Estabelecimento) e nas
situações de prorrogação, caso opte pelo não pagamento do 25% da bolsa deverá
enviar declaração sobre compromisso de honra que mantem a relação de estágio com
o jovem em causa.

4. No âmbito desta Orientação, solicita-se a V. colaboração na divulgação desta
informação junto dos Jovens.

