
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO
CARTÓRIO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA/RS

EDITAL N° 01/2022

Seleção para preenchimento de 01 (uma) vaga para estágio remunerado em
nível  superior, na área de Direito, sob a supervisão dos Juízes de Direito  Carlos Alberto Ely
Fontela e Michel Martins Arjona. O processo seletivo reger-se-á pelas seguintes normas:

1) Dos requisitos para a inscrição: Para participar do processo seletivo, o(a)
interessado(a) deverá, no ato da inscrição, estar cursando a partir do 4º semestre do curso de
Direito. 

2)  Das  inscrições:  As  inscrições  para  o  preenchimento  da  vaga  estarão
abertas  do  dia  29/04/2022 até  18  horas  do  dia  06/05/2022.  Os(as)  interessados(as)  em
concorrerem  à  vaga  devem  encaminhar  o  currículo  e  o  histórico  acadêmico  para  o  e-mail
karenlima@tjrs.jus.br ou ctrevisol@tjrs.jus.br,  devendo  indicar  expressamente  a  instituição  de
ensino a qual está vinculado(a), o semestre que está cursando, telefone e e-mail para contato.

Eventuais  currículos  encaminhados  após  o  horário  fixado,  serão
automaticamente desconsiderados.

3) Da seleção: O processo seletivo consistirá na:
I) Análise de currículo e do histórico acadêmico;
II) Prova prática;
III) Entrevista.

3.1) Os(as) inscritos(as) terão o currículo e o histórico acadêmico avaliados;
3.2) Os(as) selecionados(as) na etapa anterior serão convocados(as) para a

realização da prova prática, que consistirá na realização de prova de português e redação.
A data,  horário  e  demais  informações para  a  realização  desta  etapa serão

encaminhadas por e-mail para os(as) selecionados(as), no dia 09/05/2021. 
3.3) Os(as)  candidatos(as)  selecionados(as)  na  prova  prática  serão

oportunamente contatados para a realização da entrevista, em data e horário a serem informados.

4) Da carga horária:
O  estágio  consistirá  em  seis  horas  diárias,  distribuídas  no  horário  de

funcionamento do Fórum (das 12h às 18h), totalizando 30 horas semanais.

5) Da remuneração:
a) bolsa-auxílio  de R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos) por  hora

trabalhada;  b)  auxílio-transporte  de  R$  9,60  (nove  reais  e  sessenta  centavos)  e  auxílio-
alimentação de R$16,00 (dezesseis reais), por dia trabalhado.

Santa Maria, 29/04/2022.

Michel Martins Arjona
      Juiz de Direito.
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