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Santa Maria, l2 de novembro de 2021.

Prezado Coordenador.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho comunicado da 5' Procuradoria

Regional do Estado - Santa Maria/RS acerca do rccebimento de currículos para estágio

remunerado de 30 (trinta) horas semanais. destinado a acadêmicos do Curso de Direito, que

estejam cursando entre o 2o e o 8o semestres.

O procedimento para preenchimento das vagas consistirá de análise de

currículo e entrevista com os candidatos, devendo os interessados realizar cadastro no site

da agência CIEE. e enviar a documentação para o e-ma il 05or-estssi, se.rs.sov.br

Solicito, por gentileza, que seja feita ampla divulgação por meio de site do

curso, fixação em mural do curso e/ou outro meio de comunicação utilizado pela comunidade

escolar para informação aos acadêmicos.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3222-1422/

3222-8107.

Atenciosamente,

U C F
Procurador d
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A 5u Procuradoria Regional do Estado
em Santa Maria/RS está recebendo currículos de

acadêmicos do Curso de Direito para:

,
ESTAGIO REMUNERADO

30(trinta) horas semanais

REQUISITOS: Ser acadêmico do curso de Direito e estar

cursando entre o 2o e o 8o semestre.

CRITERIOS DE SELEÇÃO:
I ) Cadastro no site da agência CIEE1;
2) Envio, por e-mail, de currículo e histórico acadêmico atualizado;
3) Entrevista.

OBS.: O currículo deverá conter: l)Dados de identificação; 2)Endereço e

telefone para contato; 3)Formações complementares; 4)Experiências
profissionais anteriores, caso existentes.

#NÃo SERÃo CADASTRADoS CURRÍCUL0S INCOMPLETOS OU SEM
O HISTORICO ACADÊMICO

ENVIO: e-mail 0 5pr-estagio@pge.rs.gor,,b!

Mai s informações pelos telefones (5 5) 3222- I 422 I 3221 -8 I 07.
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