SOLICITAÇÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – TRT 3ª REGIÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, de acordo com o convênio firmado com
a Instituição de Ensino, IMEPAC ARAGUARI, solicita o encaminhamento de 3 (tres)
estudantes para o turno da manhã e 3 (tres) estudantes para o turno da tarde para
participar do Programa de Estágio nas unidades de trabalho deste Regional.
Conforme convênio celebrado, incumbe à convenente promover a seleção dos alunos
habilitados para a realização do estágio de acordo com os critérios estabelecidos pelo
conveniado, quais sejam:
1) Que o (a) estudante esteja matriculado e freqüente no 5º ou 6º ou 7º período(s) do
curso de Direito;
2) Que tenha média 6 (seis) na matéria Direito Processual Civil ou Direito do Trabalho
ou Direito Processual do Trabalho, ou equivalentes, quando já concluídas;
3) Que tenha interesse pelas matérias Direito do Trabalho e Direito Processual do
Trabalho;
4) Possua conhecimento e prática em informática (Word ou open office).
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
os estudantes selecionados irão compor cadastro de reserva;
Valor da bolsa‐estágio: R$ 800,00 ;
Auxílio‐transporte: R$ 6,50 por dia estagiado;
Unidades de estágio: Justiça do Trabalho em Araguari
Horário: (a combinar com o supervisor);
Carga horária: 20 horas semanais.

OBS: OS ESTUDANTES SELECIONADOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM UMA LISTA
COM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
Prazo para o envio da documentação do estudante selecionado é: 13/04/2017, ou o
mais rápido possível.
A documentação do estudante, abaixo relacionada, deverá ser enviada à Secretaria de
Desenvolvimento de Pessoas do TRT da 3º; Região, à Rua Goitacazes, 1475 ‐ 14º andar,
Barro Preto ‐ CEP 30.190‐052 ‐ Belo Horizonte ‐ MG:

 Ofício da escola apresentando‐o como selecionado;
 Declaração da escola contendo o período em curso e o número de matrícula;
 Cópia xerox da carteira de identidade e do CPF;
 Cópia xerox do comprovante de endereço residencial;
 Atestado Médico (no caso de contratação imediata);
 telefone(s) para contato, e‐mail e dados bancários (banco, agência e conta

corrente).

