
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

Faculdade de Direito 
 

EDITAL Nº 003/2017 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O TERMO ADITIVO Nº 36/2011 DO 

CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª 

REGIÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.  

  

A Direção da Faculdade de Direito torna público a realização de Seleção de Estagiários para o 

1º termo aditivo ao convênio que entre si fazem a União, por intermédio do Tribunal Regional 

do Trabalho da 8ª Região e a Universidade Federal do Pará, através das normas contidas no 

presente Edital.  

1. Dos objetivos  

1.1. Os estagiários selecionados desenvolverão atividades de prestação de assistência jurídica 

gratuita aos cidadãos usuários da Justiça do Trabalho da 8ª Região, mediante auxílio na tomada 

de Reclamações, sob a supervisão de professor da Faculdade de Direito, com o objetivo de 

agregar maior qualidade nas reclamações verbais por ocasião do exercício do jus postulandi, em 

atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88.  

2. Dos participantes  

2.1. Poderão participar da seleção, discentes regularmente matriculados no curso de Direito da 

Universidade Federal do Pará, que estejam cursando a partir do 6º bloco do percurso curricular.  

3. Da Jornada de Trabalho e da bolsa de estágio. 

3.1. Os estagiários selecionados cumprirão jornada máxima de 4 horas diárias, das 08:00hs as  

12:00hs.  

3.2. A bolsa estágio será no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mais auxílio transporte.  

 4. Das vagas  

4.1. O presente edital contempla 03 (três) vagas para preenchimento imediato e mais cadastro de 

reserva para 03 (três) vagas a serem chamados ao longo do ano de 2017.  

5. Das inscrições: 

5.1. Este Edital e ficha de inscrição estarão disponíveis na Secretaria da Faculdade de Direito.  

5.2. As inscrições são gratuitas e somente serão aceitas mediante a entrega dos seguintes 

documentos:  

a) Ficha de inscrição (em anexo) devidamente impressa, preenchida e assinada pelo (a) discente;  

b) Comprovação de matrícula regular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará;  
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c) Cópia da Identidade e CPF;  

d) Histórico escolar atualizado;  

e) Currículo Lattes extraído da plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 

5.3. Preenchidos os documentos necessários, a inscrição da seleção deve ser efetuada na 

Secretaria da Faculdade de Direito.  

5.4. O período de inscrição será de 05/05/2017 a 12/05/2017 (8hs as 19hs). 

 

5.5. A prova escrita é eliminatória e será realizada no dia 15/05/2017, na Sala de reunião Profa. 

Dra Marlene Freitas – ICJ/UFPA. 

5.5.1. A prova escrita contemplará os seguintes conteúdos da disciplina Direito do Trabalho I: 

Definição, Histórico, Fontes e Princípios do Direito do Trabalho; Contrato individual do 

trabalho; Terceirização; Identificação Profissional: CTPS e registro de empregados; Salário e 

Remuneração; Jornada de trabalho; Períodos de repouso: fundamentos, intervalos intra e inter 

jornada, repouso semanal remunerado, feriados, férias anuais; FGTS e estabilidade - garantia 

contra dispensa arbitrária; Segurança e Medicina do Trabalho: medidas individuais e coletivas, 

trabalho em condições de insalubridade, penosidade e periculosidade – adicionais; Aviso 

prévio; Extinção do contrato de trabalho: modos de extinção, falta grave de empregado e 

empregador, prazos de pagamento das verbas decorrentes da extinção do contrato, forma e local 

de pagamento, homologação; Prescrição trabalhista; Vale-transporte; Seguro-desemprego. . 

5.5.2. Será considerado aprovado na prova escrita o discente que obtiver no mínimo o conceito 

Regular. 

5.5.3. O resultado da prova escrita será afixado na Secretaria da Faculdade de Direito. 

5.6. A entrevista com os discentes aprovados na prova escrita possui o caráter classificatório e 

será realizada no dia 16/05/2017, as 09:00 horas, na Sala de Reunião Profa. Dra. Marlene 

Freitas, ICJ/UFPA.  

 6. Dos critérios de seleção.  

6.1. Os (as) discentes serão selecionados a partir da apresentação integral dos documentos 

exigidos pela inscrição e sua respectiva aprovação na prova escrita, análise do histórico escolar 

e entrevista (contemplará a análise curricular). 

6.2. Para a análise do histórico escolar serão observadas as notas obtidas durante os semestres já 

cursados, a fim de avaliar seu desempenho acadêmico.  

6.3. Para análise da entrevista serão verificados o perfil sócio-econômico do (a) candidato (a),  

Motivação, potencial, dedicação às atividades do estágio e análise do currículo do discente.  

 

6.4. A classificação final se dará pela ordem decrescente de pontos, resultante da maior 

pontuação, obtida entre a média da prova escrita, análise do histórico escolar e da entrevista. 
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7. Da Seleção dos (as) candidatos (as)  

7.1. A Direção da Faculdade ficará responsável pela seleção.  

7.2. Dos resultados de julgamentos apresentados na seleção não caberão recurso.  

8. Resultados 

8.1. O resultado final da seleção com os discentes contemplados será afixado na Secretaria da 

Faculdade de Direito.  

 9. Considerações finais  

9.1 A seleção disposta neste Edital poderá ser cancelada, em razão de caso fortuito ou de força 

maior e ainda por insuficiência de inscrições, sem que isso acarrete em qualquer direito 

indenizatório.  

9.2 Termos aditivos ou complementares poderão ser divulgados.  

9.3 Os casos omissos serão dirimidos pela Direção da Faculdade de Direito.  

  

Belém, 05 de maio de 2017.  

  

Profª Dra Valena Jacob       

Diretora da Faculdade de Direito   
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº __/2017  
 
  

NOME COMPLETO: ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
RG: __________________ÓRGÃO EMISSOR:__________________  
 
CPF: ___________________DATA DE NASCIMENTO: __________________ 
 
ENDEREÇO: ________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  
BAIRRO: _____________CIDADE: ______________CEP: _______________ 
 
TELEFONE RESIDENCIAL: ________________CELULAR: ________________ 
 
ESTUDANTE DO BLOCO: ______________MATRÍCULA: ________________ 
 
EMAIL: ___________________________________________________ 
  
  
  
Declaro estar ciente e de acordo com o Edital n.º 002/2017. 
  
  
 ______________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
  
  
Documentos apresentados: 
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(    ) Comprovação de matrícula regular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Pará;  
(   ) Currículo Lattes;  
(   ) Histórico escolar. 
 
 

ANEXO II 
 

SELEÇÃO ESTÁGIO TRT/8ª 
EDITAL 02/2017. 

 
Documentação necessária: 
 

1- Ficha de inscrição devidamente 
preenchida e assinada; 
 

2- Comprovante de matrícula regular 
no curso de Direito da UFPA; 
 

3- Cópia da Identidade e CPF; 
 

4- Histórico escolar atualizado; 
 

5- Currículo Lattes extraído da 
plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/). 

 


