
 

PROCURADORIA REGIONAL DE BAURU – SECCIONAL DE JAÚ 

Edital do Concurso para credenciamento de Estagiários 

  

PROVA DE SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE 
DIREITO NA PROCURADORIA SECCIONAL DE JAU, DA PROCURADORIA 
REGIONAL DE BAURU - ÁREA DO CONTENCIOSO. 

  

A Procuradoria Seccional de Jaú, da Regional de Bauru, órgão de 
execução da Procuradoria Geral do Estado, faz saber que estarão 
abertas, entre os dias 22 (vinte e dois) de março e 1º (primeiro) de abril 
de 2011, as inscrições de concurso para preenchimento de 02 (duas) 
vagas de estagiários de direito e de outras que vagarem durante o prazo 
de validade do concurso, todas para a Procuradoria Seccional de Jaú, Área 
do Contencioso, a serem preenchidas de acordo com a necessidade e 
interesse da Procuradoria Geral do Estado. Ficam reservadas às pessoas 
portadoras de deficiências 5% (cinco por cento) das vagas existentes. 
Esses candidatos deverão declarar no requerimento de inscrição a natureza 
e o grau da incapacidade que apresentam. Se não houver candidatos 
deficientes inscritos ou aprovados, os cargos ficarão liberados para os 
demais candidatos (Lei Complementar Estadual n. 683 de 18 de setembro 
de 1992). O concurso terá validade por 06 (seis) meses, a contar da 
homologação do resultado final, vedada qualquer prorrogação do mesmo. 
O candidato deverá estar cursando, no ano de 2011, o quarto ou o quinto 
ano do curso de Direito. O candidato que não estiver inscrito na ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, Seção de São Paulo deverá, no prazo de 60 
dias após o credenciamento, comprovar que requereu a necessária 
inscrição. 

O estágio terá a carga horária de 20 (vinte) horas semanais e a duração 
máxima de 02 (dois) anos, fazendo jus o Estagiário a bolsa fixada pelo 
Procurador Geral do Estado. 

O candidato aprovado deverá, quando da assinatura do Termo de 
Assunção das Funções de Estagiário, firmar declaração de que não 
participa de outro estágio em órgão do Poder Público ou em escritório de 
advocacia que atue contra a Fazenda do Estado, judicial ou 
extrajudicialmente e apresentar cópia de Identidade e de comprovante de 
matrícula ou declaração da Faculdade, que demonstre estar em Faculdade 
de Direito oficial ou reconhecida cursando matriculado no 4º ou 5º ano de 
2011 

O requerimento de inscrição deverá ser entregue na sede da Procuradoria 
Seccional de Jaú, localizada na Rua da Palmeiras, 4, Jaú, das 13:00 às 
16:00 horas. 

Os candidatos deverão comparecer na sede da Procuradoria Seccional de 
Jaú no dia 08 (oito) de abril do corrente ano, às 14:00 (quatorze) horas, 
para realização da prova escrita que conterá: 10 (dez) questões objetivas 
de Direito Constitucional; 10 (dez) questões objetivas de Direito Processual 
Civil; 10 (dez) questões objetivas de Direito Tributário, não sendo 
permitida qualquer consulta. 



A duração da prova será de 03 (três) horas, devendo o candidato 
comparecer ao local com 15 minutos de antecedência, munido de cédula 
de identidade e caneta esferográfica azul ou preta.  

O resultado da prova será afixado no quadro de avisos na sede da 
Procuradoria Seccional de Jaú até o dia 13 (treze) de abril do ano em 
curso, iniciando-se o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso 
pelos interessados. Até o dia 25 de abril de 2011 será divulgado o 
resultado final, após a aferição de eventuais recursos. Será considerado 
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a cinqüenta por 
cento de acerto do total das questões objetivas, observado o número de 
vagas existentes. 

Em caso de empate na classificação, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota na prova de Direito 
Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Tributário. 

A Comissão Julgadora é composta por Procuradores do Estado em 
exercício, a saber: Dr. José Marcos Mendes Filho, Dr. Marcello Garcia 
e Dr. Alexandre Ferrari Vidotti  

PROGRAMA 

01. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal. a) princípios 
fundamentais ( arts. 1 º ao 4 º ) ; b) Dos Direitos individuais e coletivos e 
dos Direitos Sociais ( art. 5 º ao 11); c) Administração Pública ( arts. 37 ao 
42); d) Do Processo Legislativo  (arts. 59 a 69)  e) Poder Executivo (arts. 
76 ao 91) Poder Judiciário ( arts. 92 ao 126). Das Funções Essenciais à 
Justiça (arts. 127 ao 135); Constituição do Estado de São Paulo. Da 
Procuradoria Geral do Estado (arts. 98 ao 102).  

02. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. a) Jurisdição, Processo e Ação; b) 
Sujeitos do Processo. Partes e Procuradores; c) Competência; d) 
Pressupostos processuais e condições da ação; e) Atos Processuais. O ato 
Processual no tempo e no espaço. Vícios do Ato Processual; f) Formação, 
suspensão e Extinção do Processo; g) Processo de conhecimento. Ordinário 
e sumário; h) Processo de Execução; i) Processo de execução; Lei de 
Execução Fiscal (Lei 6.830/80) e Lei do Juizados Especiais Cíveis (Lei 
9.099/95).      

03. DIREITO TRIBUTÁRIO. a) Sistema Constitucional Tributário. 
Competência Tributária. Princípios Constitucionais Tributários; b) 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Isenções e Imunidades 
Tributárias; c) Legislação Tributária. Vigência. Aplicação. Interpretação; d) 
Obrigação Tributária; e) Hipótese de Incidência Tributária; f) Sujeito 
passivo da obrigação tributária. Solidariedade. Capacidade. Domicílio. 
Responsabilidade; g) Crédito Tributário: suspensão, extinção e exclusão; 
h) Lançamento; i) Base de cálculo e alíquota; l) Administração Tributária. 
Dívida Ativa. Certidões negativas. 

 

MODELO DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

  

ILUSTRÍSSIMO DOUTOR PROCURADOR DO ESTADO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE CONCURSO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA 
PROCURADORIA SECCIONAL DE JAU - ÁREA DO CONTENCIOSO. 

(nome),......................................., Portador(a) da cédula de identidade n 
º .........., residente e domiciliado(a) em ........( cidade), na 
rua..............(endereço completo), telefone n º .................., aluno(a)  



regularmente matriculado no .....( ano que está cursando, desconsideradas 
as dependências) da Faculdade de Direito de ..........................., vem 
requerer inscrição para o Concurso de Estágio junto à  Procuradoria 
Seccional de Jau, área do Contencioso, declarando, ainda, preencher todas 
as condições do edital, juntando para tanto os documentos que este 
acompanham ( docs. Cópia da cédula de identidade e certidão de matricula 
do último ano que está sendo cursado). 

 Portador de deficiência: (      ) sim ? (declarar a deficiência). 

 Jaú, .......................... 

(assinatura) 

 
 


