
Ministerio Public° do Trabalho 
Procuradoria Gera! do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho da 11' Regiao 
DMPT 

EDIT Al N" 001 /2012 

Processo Seletivo 2012/01 para preenchimento de 
vagas e formacao do cadastro reserva de Estagiarios 
de nivel superior, nas Areas de Direito e de 
Comunicacao Social corn habilitacao em Jornalismo, 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 11' 
Regiao. 

0 Coordenador de Estagio da PRT 11' Regiao, no use de suas atribuicties legais, corn 
fundamento no Regulamento do Programa de Estagio aprovado Lei n.° 11.788, de 25 de setembro 
de 2008. quo dispOe sobre estagio de estudantes, e na Portaria PGR/MPU n.° 378. de 9 de agosto 
de 2010, alterada pela Portaria PGR/MPU n.° 576, de 12 de novembro de 2010. e pela Portaria 
PGR/MPU n.° 155, de 30 de maw() de 2011, que regulamenta a Programa de Estagio no ambito 
do Ministerio Public° da Uniao, .divulga e estabelece as seguintes nonnas especificas para 
abertura das inscricOes e realizacao de Processo Seletivo para fonnagdo de cadastro de reserva 
para ingresso no programa de estagio, no ambito do Ministerio Pablico do Traballi. resolve 
Abrir o 1° Processo Scictivo/2012 de estagiarios de nivel superior cm Direito e Comunicagao 
Social corn habilitacao em Jornalismo, para forma* do quadro de estagiarias da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 1 In Regiao. 

I. DO OBJETIVO 

Normatizar o Processo Seletivo 2012/01 de alums regularmente matriculados no curso de 
Direito e Comunicacao Social corn habilitacao ern Jomalismo das instituicaes de ensino superior, 
conveniadas corn a PRT 11" Regiao, para o ingresso no programa de estagio curricular 
super ■ isionado. mantido pelo Ministerio Public° do Trabalho. 

II. 1)0 PROGRAMA DE ESTAGIO CURRICULAR 

Objetiva proporcionar a estudantes regularmente matriculados em instituicaes pablicas ou• 
privadas de ensino superior, reconhecidas polo Ministdrio da Educacao e conveniadas A 
Procuradoria da Regional do Trabalho da 1 la Regiao, o exercicio de atividadestorrelatas a sua 



formacao profissional, em complementaeao ao conhecimento tearieo adquirido nas instituiceies 
de ensino, nAo gerando vinculo etnpregaticio corn o Orem. Respeitada a exigencia legal de estrita 
correlacito corn suns respectivas areas de fonnaelo academica, sera proporcionado ao estudante 
estagiario: 

• a preparacao para o trabalho produtivo; 

• o desenvolvimento de habilidades proprias da atividade prolissional; 

• o aperfeicoamento tecnico-cultural e cientifico; 

• a contextualizacAo curricular, mediante aplicdcAo de conhecimentos teal-ices; e 

• o estudante em estagio nao obrigatOrio fara jus a bolsa de estagio mensal e ao auxilio 
transporte, fixada per Ato do Procurador-Geral da Republica. 

M. DA JORNADA 

A jomada das atividades em estagio sera de 20 (vinte) horns semanais, distribuidas em 
04 (quatro) horns diaria.s, compreendidas no hortirio do expedients da PRT1 I' REGIAO, sem 
prejuizo das atividades discentes. 0 valor da bolsa de estagio atualmente esti fixada cm RS 
800,00 (oitoccntos reais) e em R$ 7,00 (seta reais) o valor fixado para auxilio transporte, por dia 
efetivamente estagiado. 

IV. DAS VACAS 

0 presents concurso se destina ao preenchimento de 05 (cinco) vagas cxistcntcs para 
estagio do curso de Direito: Akin disco, a selecAo busca a formacao de quadro reserva, tanto para 
a area do Direito, quanto para a Comunicaflo Social corn habilitacao em Jurnalismo, visando o 
preenchimento das vagas quc vierem a surgir no decorrer da validade do certame. 

As vagas para estagiarios de Direito e ComunicacAo Social corn habilitacAo em 
Jornalismo scrim preenchidas ao longo da validade da presente selecAo. mediante convocacao dos 
candidatos aprovados, dc acordo corn a elassificae5o dos mesmos. e corn as necessidades da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1 I° Regiiio. 

Na classificacAo geral do concurso serAo reservadas aos candidatos coin deficiencia e/ou 
participantes do Sisteina de Cotas para Minorias Etnico-Raciais a 10'. 30* vagas e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classiticacao. 

Havendo as duas situacaes nesse mesmo processo seletivo, prioritariamente, convocar-se-
a o candidate corn deficiencia e, na vaga seguinte I la, 21 8, 31 8  e assim sucessivamente, convocar-
se-a o candidato participante do Sistema de Cotas para Minorias Etnicolltaciais. 

O candidato corn deficiencia e/ou participante do Sistcma de Cotas para Minorias Etnico-
Raciais concorrera a todas as vagas oferecidas, e somente fara use das vagas reservadas quando, 
havendo sido aprovado, a sua classificacAo for inferior iquela necessiria a ocupano da vaga 
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imediatamente anterior a vaga reservada disponivel e, ainda, estiver na posicao de classificacao 
necessaria obtida no quadro geral de candidatos para habilita-lo a nomeacAo. 

Caso nAo haja candidato com deficiencia e/ou participant° do Sistema de Cotas para 
Minorias Etnico-Raciais aprovado, a vaga sera prccnchida polo proximo candidato, coin a estrita 
observancia da ordem de elassificacAo no concurso. 

Para cada candidate convocado, devera ser observado o honirio disponivel no quadro de 
estagiarios da PRT 1l" RegiAo. Os candidatos serao distribuidos, de acordo corn a necessidade da 
AdministracAo e sua °Kilo de tumo, para o periodo matutino, das 08h As 12h, ou para o 
vespertino, das 13h As 17h. 

V. DOS CONVENIOS 

A PRT/1 Regilib tern convenio lirmado corn as seguintes instituicoes de ensino: 

• Universidade Federal do Amazonas - UFAM. 

• lJniversidade do Estado do Amazonas - (JEA. 

• Faculdade Martha Fa!do - FMF. 

• Escola Superior Batista do Amazonas - ESBAM. 

• Centro Universitario de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. 

• Sociedade Unilicada Paulista de Ensino Objetivo - UNIP. 

• Centro Universitario do Norte - UNINORTE. 

• Institute Lutero de Ensino Superior de Manaus - ULBRA. 

• Centro Universititrio Nilton Lins. 

• Faculdade Literatus. 

• Faculdade Boas Novas. 

• Faculdade Metropolitana de Manaus 

VI. DAS INSCRIOES 

O periodo de inscricAo sera de 16 a 31/07/2012, das 8 as 15k na sede da PRT 11° RegiAo; 

O prazo das inscriceies podera ser prorrogado por ato do coordenador do processo 
seletivo; 

Seri admitida a inscriefio por terceiros, mcdiante procuracao, sem necessidade de 
reconhecimento de firma. assumindo o candidato total responsabilidade pelas inforrnacks 
declaradas por scu procurador; 



PoderAo concorrer as vagas de estagio os estudantes de instimicties de ensino conveniadas 
corn a Procuradoria Regional do Trabalho/I 1 0  Regiao, quc tenham concluido pelo menos 40% 
(quarenta per cento) da carga horaria ou dos credites do curso superior, independence de semestre 
em que esteja formalmente matriculado. A comprovacao deste requisite se lath por meio de 
documento emitido pela instituicao de ensino e devera ocorrer no memento da inscricAo. 

0 candidato corn deficiencia &vett juntar a Ficha de Insericao para Estagio o relaterio 
medico detalhado, expedido em data nao inferior a 90 (novcnta) dias antes do tannin das 
inscricees, que indique a especie e o grau on nivel da deficiencia, sendo este requisite 
indispensavel e, portant°, obrigatorio. Na falta do relaterio medico ou nao contendo este as 
informacees acima indicadas, o candidate concorrera as vagas como nao deficiente, mesmo que 
declarada tal condicao. 

Para que possam ser adotadas as providencias necessarias, inclusive os equipamcntos. 
instrumentos ou quaisquer outros meios imprescindiveis a realizacAo das provas pelos candidates 
corn deficiencia, estes deverAo requisite-los, por escrito, no ate da inscricao. 

Para concorrcr ao Sistcma de Cocas para Minorias Etnico-Raciais, o candidate devera: a) 
efetuar sua inscriyao, conforms procedimcntos definidos neste edital: h) assinar declaracAo 
especifica de °Kilo para participar da selecao par essc sistema (Anexo II); c) comparecer, quando 
convocado a entrevista pessoal, munido de carteira de identidade original e comprovante de renda 
familiar, &vend° este ser utilizado come facilitador para a analise do plcito. 0 candidate 
convocado que nao comparecer a entrevista pcssoal ou comparecer sem portar documento 
original de identidade passara a compor automaticamente a lista geral de inscritos. 

VII. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIEA0 

0 candidato devera identificar-se no ate da inscricao apresentando, obrigateriamente: 

a) documento de identidade: 

b) comprovante de matricula no atual periodo letivo; 

d) historic° escolar. 

No case de inscricao realizada per procurador, devera ser anexado Instrumento de Mandato. 

VIII. DA SELECAO E DA CLASSIFICA4A0 

0 processo seletivo sera feito mediante aplicack de prova, objetiva c subjetiva, que serAo 
realizadas no mesmo dia. no prazo de 04 (quatro) horas continuas, conform a area de estagio que 
o candidato concorrer, nos termos das informacoes infratranscritas. 

0 resultado final deste processo seletivo de ambas as areas sera definido pela soma 
ariunetica dos p.ontos da prova objetiva corn os pontos da prova subjetiva. 
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A classilicagao sera efetuada e divulgada par ordem decrescente do total de pontos obtidos 
polo candidato. Caso haja empate no somaterio de pontos, sera considerado, ncsta ordem, para 
deft° de desempate e classifteacito, os seguinte criterios: 

a) Maior nUmero de pontos obtidos na prova subjetiva; 

b) Major numero de pontos obtidos na prova objetiva; 

c) Major idade; 

Persistindo o cmpatc, a elassificacao sera definida por sorteio. 

As provas estAo previstas para ocorrer no dia 12 de agosto de 2012 de 9h is 13h, em 
Manaus, em local a ser divulgado no site w w.prt11.1nnt.aov.br ,  polo menos 24 horas antes do 
inicio da prova. 

E de inteira responsabilidade do candidate, verificar no site www.prt1 I .mpt.mov.br.  a 
confirmack ou alteracao do dia, hora e local de realizacAo da prova; 

0 candidate devera apresentar-se ao local da prova corn 30 (trinta) minutos de antecedencia, _ 
munido de caneta esferografica azul ou preta, comprovante de insericao e carteira de identidade. 

V111.1. AREA JURIDICA 

A prova objetiva sera composta por 20 (vinte) questOes, relacionadas aos assuntos constantes 
do programa de disciplinas em anexo. Cada questAo objetiva valera 01 (um) ponto, totalizando 20 
(vinte) pontos. 

Sera considerado aprovado na prova objetiva o candidate que obtiver, no minimo, pontuacao 
correspondente a 40% das questoes validas da prova objetiva, condicao esta necessaria para que 
sua prova subjctiva seja corrigida pela Comissaio destc Processo Selctivo. 

A prova subjctiva sera composta por 04 (quatro) questoes, relacionadas aos assuntos 
constantes do programa de disciplinas em anexo. Cada questa() valera 20 (vinte) pontos. 
totalizando 80 (oitenta) pontos. 

Seth considerado aprovado na prova subjetiva o candidate que obtiver, no minim°. 
pentuacao correspondente a 30% dos potItos validos da prova subjetiva. 

A soma das provas objetiva e subjetiva totaliza 100 (cem) pontos. 

VI11.2. AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM IIABILITACAO EM JORNALISMO 

A prova objetiva sera composta por 10 (dez) questoes, relacionadas aos assuntos constantes . 

do programa de disciplinas em anexo. Cada questa° objetiva valera 01 (urn) ponto, totalizando.10 
(dez) pontos. 

Seth considerado aprovado na prova objetiva o candidate quo obtiver, no minim°, pontuacao 
correspondente a 40% das questoes validas da prova objetiva, condicAo esta necessaria para que 
sua prova subjetiva seja corrigida pela Comissito deste Process° Seletivo. 
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A prova subjetiva sera composta por uma redacao, relacionadas aos assuntos constantes do 
programa de disciplinas cm anexo. A redacao valera 40 (quarenta) pontos. 

Sera considerado aprovado na prova subjetiva o candidato que obtiver, no minima. 
pontuacao correspondents a 30% dos pontos validos da prova subjetiva. 

A soma das provas objetiva e subjetiva totaliza 50 (cinquenta) pontos. 

IX. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

0 processo seletivo tera validade de 1 (um) ano. a contar da data publicacao do resultado, 
podendo scr prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a criteria do procurador-chefe da 
PRT/1 Regiao. 

X. DA DIVULCACAO DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo sera divulgado na sede da PRT11, no endereco 
eletronico: Mvw.prt 1 1 inpt.gov.br  e publicado no Boletim de Servico da Procuradoria Geral do 
Trabalho. 

O prazo pan vista de prova c interposicao de recurso sera de 2 (dais) dias uteis, apos a 
data de divulgacao do resultado. pessoalmente, mediante requerimento escrito. 

XI. DA CONTRATACAO 

A contratacao dar-se-a sem vincula empregaticio corn o Ministerio Public() do Trabalho, 
nos moldes da Lei 11.788. de 25/09/2009; Portaria PGR/MPU N° 378, de 09/8/2010, Portaria 
PGR/MPU 155, de 30 de marco de 2011 e obedecera rigorosamentc a ordem de classificacao c 
sera feita, mediante assinatura do Termo de Compromisso de Estagio e sera lirmado cm 3 (tres) 
vial, assinadas pela Procuradoria Regional do Trabalho da Regiao, pclo Estagiario ou seu 
representante ou assistente legal e pela Instituicao de Ensino. 

Documentos a scram apresentados: 

• Picha Cadastral e uma latogralia 3x4 

• Declaracao para inclusat 

• Ilistorico escolar 

• Declaracao de matricula emitida pela instituicao de ensino 

• Copia dos seguintes documentos pessoais, que devcrao ser conferidos corn Os originals: 

a) Carteira de Identidade; 
b) CPF; 
c) Comprovante de coma corrente (Banco do Brasil ou Caixa Economica); 
d) Comprovante de quitacao corn as obrigacties militares (no caso de homens); 
e) Comprovante de quitacao corn as obrigacties eleitorais; 
f) Atestado medico comprovando a aptidao clinica para realizacao do estagio. 
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aict-k S 
IBSON DOS SANT JUSTINIANO 

XII. DO CRONOGRAMA 
0 cronograma previsto para a realizacao do processo seletivo 6: 

DivulgacAo do Edital 

Periodo das inscricees 

Local das inscricoes 

Horatio das inscricoes 

De 11 a 30/07/2012 

Dc 16 a 31/07/2012 • 

Sede da PICI -1 I - Rua Park 885 - 6° andar — SAo 
Geraldo - Manaus/AM 

De 8 is 15h 

AplicacAo das provas 

Diva!gaga() do gabarito preliminar 

Resultado preliminar 

Apresentacao de Recurs° 

12/08/12 

13/08/12 

15/08/12 

De 16 a 17/08/2012 

Resultado Final do Processo Seletivo e da 	20/08/12 ,  
apreciacio dos Recursos 

XIII. DAS DISPOSICOES GERAIS 

0 estagifirio aprovado em processo seletivo. quando convocado. nao podera recusar o 
ingresso imediato no estagio, sob pena de set considerado desistente ou posicionar-se ao final da 
fila; 

A jornada de estagio sera de 4 (quatro) horas diarias/20h semanais; 

A bolsa de estagio atualmente é de a RS 800,00 (oitocentos rods) confOrme Portaria 

PGR/MPU n° 378. de 9 de agosto de 2010, alterada pela Portaria POR N° 155, do 30 de marco de 

2010; 

O valor do auxilio transporte e de RS 7,00 (sete reais) per dia efetivamente estagiado, 
confomm fixado pcla Portaria PGR/MPU no 568, do 13 de novembro de 2008. 

O servidor pUblico nao fara jus a bolsa de estagio, confonne disposicao do art. 6°, § 5°, da 

Portaria PGR/MPU N° 378. de 09/08/2010. 

Compete a Procuradoria Regional do Trabalho da 11" Reed° definir a Iota* do 

estagiario, ban como o custeio do seguro de vida do estagiirio. 

Os casos omissos serAo resolvidos pelo procurador-chefe da PRT/1 Regiao. 

Proeurado -Chafe 
oordenador dos Processos Seletivos de Estagiarios 
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ANEXO I 

l'ROGRAMA DE DISCIPLINAS 

PARTE 1— ESTAGIO NA AREA JURIDIC:A 

I - Direito Constitucional; 
II - Direito do Trabalho; 
HI — Direito Civil; 
IV - Direito Processual Civil: 
V - Direito Processual do Trabalho. 

0 programa abrange conhecimento sobre doutrina, normas e pratica judiciaria, 
espccialmente stimulas c da lingua patria. 

I - DIREITO CONSTITUCIONAL: 

1. Direitos c Garantias Fundamentais. Direitos c Deveres Individuals c Coletivos. 
Direitos Sociais. 

2. Direitos Fundamentals do Trahalho. Tratados e Convencaes Internacionais. 
3. Poder Judiciario: Supremo Tribunal Federal; Tribunal Superior do Trabalho; 

Superior Tribunal de Justica; Tribunals Regionals Federais e dos Juizes Fedcrais; Tribunals 
Regionals do Trabalho e Juizes do Trabalho. 

4. FuncOes Essenciais a Justica: Do Ministerio Pithlice, da Advocacia-Geral da 
Uniao e da Advocacia. 

5. Garantias, deveres e prerrogativas da magistratura e do Ministerio Public°. 
6. Controle de Constitucionalidade. Controle Concentrado. Controle Difuso. 
7. Sinnula!ante e repercussao geral. 
IX. 	Hermeneutica Constitucional. Principios de Interpretacao. 

II - DIREITO DO TRADALHO: 

1. Conceito. Fontes. Principios. interpretacao c Aplicacao. 
2. Relacao de Trabalho. ReInca° de Emprego. Trabalho parassuhordinado. 
3. Contrato de Trabalho. Conceito. Classificacao e elementos. Forma. Vicios de 

consentimento,nulidades e efeitos. Empregado. Empregador. Alteracao. Suspensao. Interrupcao. 
Rescisao. 

4. Remuncracao. Saltirio. Salario Minim°. 
5. Duracao do Trabalho. Jornada Diana e Semanal. Repouso Semanal. Ferias. 

Horas Extras. Insalubridade. Periculosidade. 
6. Scguranca e Medicina do Trahalho. Atividades Insalubres e Periculosas. 
7. Direito Coletivo do Trabalho. Principios. Entidadcs Sindicais. Greve. Dissidio 

Coletivo. 
8. -Media* e Arbitrageur no Direito do Trabalho. 



III - DIREITO CIVIL: 

I. Fontes Formais do Direito Positivo. Vigancia e Eficacia da Lei. Conflitos das 
Lois no Tempo c no Espaco. 1-lermeneutica e Aplicacao da Lei. 

2. Da Pcssoa Natural. Comcco c Fim da Personalidade. Capacidade de Faro e de 
Dircito. Pessoas 

Absoluta e Relativamente Incapazes. 
3. Da Pessoa Juridica. Classificacao. Pessoa Juridica de Direito Public° e Privado. 
4. Domicilio. Domicilio da Pessoa Natural e Juridica. Pluralidade e Mudanca de 

Domicilio. 
5. Atos Juridicos. Conceito c Classificacao. Interpretacao dos Atos Juridicos. 

Defeitos dos Atos Juridicos. Eno. dolo, coacao, simulacao, fraude. estado de perigo e lesao. 
6. Forma dos Atos Juridicos. Nulidade Absoluta e Relativa. Ratificacao. Atos 

Ilicitos. 
7. Prescricao e Decadencia. Institutos Afins. 
8. Obrigacefes. Definicao. Elementos Constitutivos. Fontes. Classificacao. 

Modalidades. Liquidacao. ObrigaeOcs por Atos Ilicitos. 
9. Solidariedade. Solidariedade Ativa e Passiva. Extincao das Obrigaceies 

Solidarias. Direito de Regresso. 
10.Clausula Penal. 
II. 	Teoria geral dos contratos. 

IV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 

1.Teoria Gera! do Processo: jurisdicao, acao c processo. 
2. Principios Gerais. 
3. Do litisconsercio c da assistoncia. 
4. Intervencao de terceiros. . 
5. Jurisdicao e Competencia. Conceito. Prorrogacao da Competencia. Conexao. 

Continencia. Proven*. 
6. Do Ministerio Public°. 
7. Do Juiz. Poderes. Reveres c Responsabilidade. Impedimento e Suspeicao. 
8. Atos Processuais. Forma dos Atos Processuais. Tempo c Lugar dos Atos 

Processuais. Prazos. Vicios. Teoria das Nulidades. 
9. Citacao. Intimacao. 
10. Formacao. Suspensao c Extincao do Processo. 
11. Procedimento Ordinario. Peticao Inicial. Cumulacao de Pedidos. 

Altematividade de Pedidos. 
12.Resposta do Reu. Revelia. 
13.Providencias Prcliminares. 
14. Julgamento confortne o Estado do Processo. 
15. Das Provas. 
16.Sentenca e Coisa Julgada. Relativizacao. 
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17. Dos Recursos. Nocoes gerais. Pressupostos. Principios. Disposiceles Gerais do 
CPC (arts. 496 a 512). Embargos Declaratorios. Recurso Extraordinario. Da Ordeal dos 
Processos no Tribunal (CPC, arts. 547 a 565). 

18.Cutnprimento de Sentenca. 	Impugnageo. Execucao contra Fazenda 
Publica e por Titido Extrajudicial. 

• 

V - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 

1. Principios. Fontes. Autonomia. Interpretacao. 
2. Supletividade pelo process° comum. 
3. Organizacao, Competencia e Funcionamento da Justica do Trabalho. 
4. Ministerio Public° do Trabalho: Organizacao, Competencia, Atribuicoes. 
5. Processo Judiciario do Trabalho: Disposicoes Preliminares. Do Processo em 

Geral: Atos. Termos e Prazos Processuais. Varas do Trabalho. Nulidades. Excecties. Audiencias. 
6. Provas. Scntenca. Dissidios Individuais: Forma de ReclamacAo c Notificacao. 

Audiencia de Julgamento. 
7. Aloes Coletivas. inquerito Civil e AO° Civil POlica. Direitos Coletivos, 

Difusos c Individuais Homogencos. 
8. Mandado de Seguranca, AO° Rescisoria ,e AO° Cautelar na Justica do 

Trabalho. Antecipacao de Tutela. 
9. Execucao. 
10. Recursos. 

PARTE II — ESTAGIO EM COMUNICACAO SOCIAL COM HABILITACAO EM 
JORNALISMO 

1. GENEROS JORNALISTICOS; 
2. TECNICAS DE REDACAO JORNALISTICA: 
3. TECNICAS DE REPORTAGEM E DE ENTREVISTA; 
4. PAPEL DA INFORMACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 
5. ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL. NOVAS MIDIAS E REDES SOCIAIS; 
6. REDACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS, COMUNICADOS, MATERIA 
JORNALISTICA: 
7. DIFUSAO DE INFORMAOES INSTITUCIONAIS; 
8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO INTHRNA; 
9. ATUACAO DAS ASSESSORIAS DE COMUNICA00 NAS INSTITUICOES: e 
10. USO DOS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL: JORNAL IMPRESSO, 
EMISSORAS DE, TELEVISAO, RADIO, REVISTAS, INTERNET E CARACTERISTICAS 
ESPECIFICAS PARA 0 USO DOS MEIOS DE COMUNICACAO. 
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I PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS DE DIREITO DA PRT-11 

(Edital n° 01, de 06 de julho de 2012) 

ANEXO II 

TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE COTAS PARA MINORIAS ETNICO-RACIAIS 

IDENTIFICACAO 

N. da Inscriclio Nome do Candidate 

Alia* - nome do pai 

Filiacao - nome da mae 

Naturalidade 	 Nacionalidade 

Carteira de identidade 	 CPF 

Curso: 

DECLARACAO DE AUTORRECONHECIMENTO 

Declaro que me reconhego como 	 e os 
motivos que me levaram a optar pelo sistema de cotas para minorias da sale* de estagiarios da 
Procuradoria Regional do Trabalho 11a Regiao (PRT/11a Regiao) sao: 

Local e data: 	 Assinatura do candidate: 

	 . 	de 	de 20 

Recebido em: 	 Recebido por: (assinatura e carimbo) 

de 	 de 20 



I PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS DE DIREITO DA PRT-11 

(Edital n° 01, de 06 de julho de 2012) 

ANEXO III 

CAPA DE CONJUNTO DE PEDIDO DE RECONSIDERACAO 

MODELC1DE PORMULARIO PROVA OBJETIVA  

CAPA DE CONJUNTO DE PEDIDO DE RECONSIDERACAO 

I. Identificacio do candidato 

1.1. Nome: 

1.2. N°  da inscricao: 
2. Tipo de prove recebida (marque apenas um conjunto, assinalando, com um X, no respectivo, 
campo) 

( ) Objetiva 	 (  ) Subjetiva 

3. Solieitacio 

Como candidato ao cargo de estagiario de ( ) Direito ou de ( ) ComunicacAo Social. 
solicito revisao do gabarito oficial preliminar da prove objetiva, 
item(ns) 	  conforme as especificagOes inclusas. 

Manaus, 	de 	 de 2012. 
Assinatura do Candidato  

instruefies 
Para a interposi* de pedido de reconsidera* contra o gabarito oficial preliminar da prove objetiva, o candidato 
clever* 
•Entregar urn conjunto de pedido de reconsidera* original. 
•0 conjunto de pedido de reconsidera* devera ser apresentado corn as seguintes especificarAes: 
a) urn Unica formulario 'Cape de Conjunto do Pedido de Reconsideracao", corn todos os cameos 
devidamente preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo preen° candidato; 
b) urn formulario "Justificative de Pedido de Reconsideracao", devidamente preenchido, exclusive para cads 
item cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado; 
e) em cada formulario "Justificativa de Pedido de Reconsideracacr, devera constar a indica* do tipo de 
prove, do flamer° do item cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado, da resposta marcada pelo 
candidato e do gabarito oficial preliminar divulgado pela PRT - 11: 
d) ern cada formulario "Justificative do Pedido de Reconsideracao", apresentacao de argumentagao IOgica e 
consistente elaborada pelo preen° candidato; 
e) nenhum dos formularios "Justificative do Pedido de Reconsidera*" podera ter assinatura ou marca, 
incluindo rubrica. que posse identificar a candidato recorrente; 
f) a exceed° do campo assinatura do formulario "Cape do Pedido de Reconsidera** todos os demais 
tempos dos formularios "Cape do Conjunto do Pedido de Reconsidera*" e "Justificaliva do Pedido de 
Reconsidera*" deverao ser datilografados ou digitados, sob pena de scram preliminarmente indeferidos. 
• andidatos que apresenlarem, no formulario °Justificative do Pedido de Reconsideraedo", argumentacees elou 
redeeees idenfices ou semelhantes tett° esses pedidos preliminarmente indeferidos. 
'Sera° preliminarmente indeferidos pedidos de reconsidera(*) extemporaneos, inconsistentes, que ndo atendam as ' 
exigencies dos modelos de formularios e/ou fora de qualquer.uma das especificagoes estabelecidas no(s) edital(is) 
referente(s) ao processo sefetivo ou nos formularios "Cape de Pedido de Reconsidera*" e "Justificative do Pedido 
de Reconsideracdo". 
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•0 Pedido de Reconsideracto podera ser entregue por terceiros somente se acompanhado da copia de document° 
de identidade do candidato 

• 
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I PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS DE DIREITO DA PRT-11 
(Edital no 01, de 06 de juiho de 2012) 

ANEXO IV 

JUSTIFICATIVA DE PEDIDO DE RECONSIDERACAO - PROVA OBJETIVA 

MODELO DE FORMULARIO - PROVA OBJETIVA 

JUSTIFICATIVA DE PEDIDO DE RECONSIDERACAO 

Numero da inscricao: 
(para use da PRT) 

Instrucao: 0 candidato devera indicar o nOmero do item que a objeto de Pedido de 
Reconsideragao, o gabarito da PR/T  e a sua resposta. 

NOmero do item: [ 	 Gabarito da PRT [ 

Resposta do candidato: [ 

Argumentacuo do candidato 
(se necesserio, use o verso) 

14 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

