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LÍNGUA PORTUGUESA:
Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Interpretação de Textos, Concordância

Verbal e Nominal, Flexão de Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia,
Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Libre Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Sistema Operacional

Windows, Hardware, Periféricos e Internet.
8. DA CONVOCAÇÃO
8.1 A convocação do candidato aprovado será realizada por mensagem de correio eletrônico, a

ser enviada pelo CIEE, respeitando-se a ordem de classificação. Caso o estudante não responda ao e-mail
de convocação, no prazo de 3 (três) dias úteis da data do envio, perderá a vaga e será convocado o
próximo candidato da lista.

8.2 O candidato convocado deverá comparecer à unidade do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região em que fará o estágio, nos 7 (sete) dias úteis subsequentes à data do contato, com a devida
documentação, sob pena de perda da vaga.

8.3 O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não se responsabilizará por eventuais
prejuízos aos candidatos decorrentes de endereço eletrônico e telefone não atualizados.

8.4 Não será fornecido, ao estudante, comprovante individual de classificação no processo
seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação divulgadas no site do CIEE na internet, as
quais permanecerão, para consulta, por toda a validade do processo seletivo, de forma a garantir a
transparência e lisura do certame.

8.5 Também permanecerão disponíveis para consulta no site do CIEE, por toda a validade do
processo seletivo, os cadernos de questões e gabaritos oficiais do referido processo.

8.6 Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividades escolares ou
acadêmicas, o estudante permanecerá na lista de classificação até o surgimento de vaga compatível.

8.7 Serão considerados horários de atividades escolares ou acadêmicas do estudante aqueles que
estiverem registrados na ficha de inscrição do processo seletivo.

8.8 Ao ser convocado para preenchimento de vaga, será admitido o estudante que, quando da
data de início do estágio, estiver cursando, pelo menos, o 3º ano ou o 5º semestre de um curso de
graduação de 04 (quatro) anos ou mais de duração, ou que tiverem cumprido pelo menos 50% (cinquenta
por cento) do tempo previsto para a conclusão de curso de menor duração, bem como, não poderá estar
no último semestre do curso, conforme dispõe o Ato Regulamentar GP Nº 12/2014, de 22 de maio de
2014 e suas alterações.

8.9 Ao estudante do curso de Fisioterapia, ao ser convocado para preenchimento da vaga, será
admitido se estiver cursando, pelo menos, o penúltimo ano do curso, conforme Resolução Coffito
432/2013 e não poderá estar no último semestre do curso, conforme dispõe o Ato Regulamentar GP Nº
12/2014, de 22 de maio de 2014 e suas alterações.

8.10 A comprovação do cumprimento dos requisitos dar-se-á por ocasião da assinatura do termo
de compromisso, por meio de declaração expedida pela instituição de ensino superior, servindo como
referencial a data da colação de grau.

8.11 Serão exigidos do candidato convocado, no ato de sua apresentação, os seguintes do-
cumentos:

a) duas cópias simples da Cédula de Identidade e do CPF e o comprovante de regularização do
CPF perante a Receita Federal:

b) declaração de matrícula original, constando o semestre que está cursando e data de expedição
atualizada.

8.12 Apresentados os documentos, o candidato deverá iniciar o estágio no dia estabelecido pelo
Tribunal, sob pena de exclusão do programa.

8.13 O candidato aprovado não pode realizar outro estágio concomitantemente ao exercido no
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, bem como ser servidor titular de cargo ou função pública
em qualquer outra esfera de governo.

8.14 O candidato aprovado não pode realizar estágio, ser empregado ou qualquer tipo de
prestação de serviço em escritório de advocacia.

9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
9.1 O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da publicação do resultado

no Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, podendo ser prorrogado a critério do TRT da
15ª Região.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A carga horária do estágio, cumprida no período matutino ou vespertino, de acordo com a

necessidade da unidade contratante, é de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas se-
manais.

10.2 A bolsa de estágio corresponde a R$ 800,00 (oitocentos reais).
10.3 O estagiário terá direito ao auxílio-transporte proporcional aos dias de efetivo estágio, em

pecúnia, correspondente a R$ 114,40 (cento e quatorze reais e quarenta centavos), no mês posterior ao
de competência, por ocasião do pagamento da bolsa.

10.4 No período de recesso anual dos estagiários, a partir do primeiro dia útil subsequente ao
dia 15 de dezembro, haverá o direito ao gozo e ao pagamento do recesso remunerado proporcional à data
de início do referido estágio.

10.5 O estagiário não faz jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
entre outros.

10.6 O estágio terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos,
a critério das partes, não podendo o tempo integral exceder 2 (dois) anos, sempre limitado ao término
ou interrupção do curso.

10.6.1 O estágio de pessoa com necessidades especiais não se submete ao limite temporal citado
no item anterior e poderá ser prorrogado até a conclusão do curso de graduação.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Fica estabelecido o seguinte Cronograma:

CRONOGRAMA

Inscrição - Portal CIEE 30/01/18 à 15/02/18

Publicação dos locais de prova - Portal CIEE 21/02/2018

Data da prova 25/02/2018

Publicação do Gabarito - Portal CIEE 26/02/2018

Recurso - Gabarito 27/02/2018

Publicação da classificação final - Portal CIEE 26/03/2018

11.2 Para esclarecimentos sobre o processo seletivo o estudante poderá telefonar para a unidade
do CIEE mais próxima de sua residência.

11.3 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão
resolvidos, em caráter irrecorrível, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Centro de
Integração Empresa Escola - CIEE, no que a cada um couber.

Campinas, 29 de novembro de 2017.
FERNANDO DA SILVA BORGES

D I R E TO R I A - G E R A L
SERVIÇO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº CP0697/2017-A - Pregão Eletrônico. Contrato: 07/2018.
Partes: TRT e Infocable Infraestrutura e Tecnologia Ltda. CNPJ:
13.168.343/0001-01. Objeto: Serviços de cabeamento de rede FTTx de
fibra óptica com fornecimento integral de peças, suporte técnico e trei-
namento: Lei 8.666/1993. Valor total: R$ 1.261.637,40. L.O. Nº 13.414,
de 10/01/2017. Nota de Empenho: 2017NE002776 e 2017NE002777,
ambas de 29/12/17. Classificações: 02.122.0571.4256.3474 44.90.52 35
e 2.122.0571.4256.3474 33.90.39 95. Vigência: 160 dias, contados da
assinatura. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho Pereira Sch-
losser, e, pela empresa, José Alexandre de Almeida. Data: 29/01/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº CP0319/2012. Contrato: 79/2012. Espécie: II TA. Partes:
TRT e Octoplus Empreendimentos Imobiliários Ltda. Objeto: Revisão
do valor do aluguel, fixando-o em R$ 13.775,49. Fundamento: Lei
8.666/1993 e 8.245/91. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho
Pereira Schlosser e, pela empresa, Oswaldo Hideo Ito. Data:
17/01/2018.

SERVIÇO DE COMPRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No- CP 0045/2018

Objeto: Contratação de curso a distância. Contratada: Unyleya Editora e Cur-
sos S. A. Valor: R$ 40.000,00. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI.
Lei nº 13.587/2018. Classif. Despesa: 02.122.0571.4256.3474.3390.36.28.
Reconhec./Ratif.: Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson e Adlei Cristian
Carvalho Pereira Schlosser, Diretor-Geral, em 26/01/18.
(Of. 006/18)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 16ª REGIÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 29/01/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de Preços para desenvolvimento da arte (criação), a im-
pressão e a colagem de outdoor e backbus, conforme especificações e
quantidades constantes do item 4 do Termo de Referência, parte
integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital:
30/01/2018 das 08h00 às 12h59 e de13h00 às 17h59. Endereço:
Avenida Vitorino Freire 2001 - Areinha SAO LUIS - MA. Entrega

das Propostas: a partir de 30/01/2018 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/02/2018, às 10h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 29/01/2018) 080018-00001-2018NE000036

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 17ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 0002222-38.2016.5.17.0500 - Espécie: Terceiro Termo
Aditivo ao Convênio de Cessão nº 003/2015; Convenentes: União, por in-
termédio do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região (TRT17), e a
Secretaria de Estado de Saúde/ES (SESA/ES); Objeto: Prorrogação do
Convênio de Cessão da servidora Glória Lima Vianna para este Tribunal,
no período de 01/01/2018 a 31/12/2018; Data e assinaturas: 13/11/2017 -
Desembargador Presidente Mário Ribeiro Cantarino Neto, pela
União/TRT17, e o Subsecretário Carlos Luiz Tech Xavier, pela SESA/ES.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 18ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2018 UASG 080020

Processo: 7691/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para even -
tual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e afins, conforme condições do
edital. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 30/01/2018 de 08h00 às 16h00.
Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno GOIANIA - GO
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/080020-05-11-2018. Entrega das
Propostas: a partir de 30/01/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 16/02/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIDEC - 29/01/2018) 080020-00001-2018NE000043

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 19ª REGIÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PA nº 1827/2016.
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ante a inexecução

total da obrigação assumida, informo da possível intenção desta Adminis-

tração em aplicar as sanções administrativas conforme disposições contidas
nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e no Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2016,
Item 24 - das Sanções Administrativas, á contratada FDS Comércio e Ser-
viço Ltda-EPP, CNPJ 22.777.113/0001-30. Ressalte-se que em razão da em-
presa ter passado a funcionar em lugar incerto e não sabido, não havendo
qualquer indício de seu novo endereço, as notificações terão que se fazer por
edital. Fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa prévia no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 87, §2º, da Lei
8666/93 (com cópia desta decisão), a contar do recebimento da notificação.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.
SHEILA ROLIM

Ordenadora de Despesas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 20ª REGIÃO

D I R E TO R I A - G E R A L
SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo PROAD nº 30039/18. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica
Nº 1/2018. Partes TRT da 20ª Região e o Banco do Brasil S.A. Objeto:
dispor sobre as condições de utilização pelo TRIBUNAL de sistema ele-
trônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado
Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos
licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Fun-
damento legal: Lei 8666/93. Vigência: 12 meses, a contar de 1º/02/2018.
Data e assinatura: 19/01/2018. Tadeu Matos Henriques Nascimento, Di-
retor, pelo TRT da 20ª Região, e João Rogério Corrêa da Silva, Gerente
Geral da Agência Setor Público Aracaju, pelo Banco do Brasil S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0516/13. Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato no-

1/2014 (manutenção de condicionadores de ar). Contratante: TRT 20ª
Região. Contratada: MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 meses (20/01/18 a
19/01/19). Fundamentação legal: Cláusula Sexta do contrato original
e no artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93. Valor mensal: R$
18.164,91. Dotação: recursos orçamentários consignados ao TRT 20ª,
no Programa de Trabalho 02122057142560028, no Elemento de Des-
pesa 339037, conforme Nota de Empenho 2018NE0096. Data e as-
sinatura: 19/01/2018. Tadeu Matos Henriques Nascimento, Diretor-
Geral, pelo Contratante e Antônio Fernando Pereira de Carvalho, pela
Contratada.
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