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TRT DA 10ª REGIÃO
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Praça dos Tribunais Superiores

EDITAL

EDITAL N.º 02/2019

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o que consta do Processo SEI n.º
0005121-03.2019.5.10.8000, torna pública a realização de processo seletivo para formação de cadastro de
reserva para estágio remunerado, conforme as condições estabelecidas neste edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e executado pelo  Centro de Integração Empresa Escola
- CIEE em parceria com o Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas (NUAPE), por
meio do Setor de Estágio, vinculados à Secretaria de Gestão de Pessoas desse Tribunal.
1.2. Poderão participar do processo seletivo alunos que estiverem com matrícula e frequência regular em
curso de educação superior e de ensino médio, bem como em curso equivalente da educação de jovens e
adultos (EJA), vinculados ao ensino público ou particular, nos termos da Lei n.º 11.788 de 25/9/2008. 
1.3. O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento das vagas de
estágio que surgirem durante o período de validade do Processo Seletivo, conforme disposto no item 6
deste edital.
1.4. Ao Tribunal reserva-se o direito de proceder às convocações em número que atenda aos interesses e
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o quantitativo de vagas
existentes.
 
2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
 
2.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra em uma das categorias do art. 4° do Decreto
n.º 3.298/1999 e suas alterações.
2.2. O candidato que se declarar deficiente concorrerá em igualdade de condições com os demais
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