EDITAL SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 01/2017

O escritório Fontes Oliveira Santiago Advogados Associados torna
público a abertura de processo seletivo para estudantes regularmente
matriculados e com frequência efetiva no curso de Direito, objetivando o
preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva para estágio não
obrigatório na área de Direito, com base na Lei 11.788, de 25 de dezembro de
2008 e nos seguintes termos:

1.0– DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1-

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma)
vaga de estágio e formação de cadastro reserva para estagiários
de Direito durante o período de validade da presente seleção;

1.2-

Os candidatos à vaga oferecida no presente certame ficarão
sujeitos à carga horária de até 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte)
horas semanais com atividades desenvolvidas no período
matutino;

1.3-

A seleção para ingresso no estágio terá validade de 01 (um) ano,
a contar da data de homologação do resultado, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período.

1.4-

As provas serão realizadas no Município de Aracaju-SE, no dia
11/12/2017, no Prime Escritório Virtual, localizado na AV.
Jorge Amado, nº 1565, bairro Jardins, no horário das 14h às
18h.

1.5-

O conteúdo programático consta no Anexo I deste Edital;

1.6-

O valor mensal da bolsa de estágio será de R$ 468,50
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

1.7-

O valor da bolsa será acrescido de auxílio transporte, equivalente
aos dias estagiados, tomando como base, o valor do transporte
público para estudante (50% da tarifa integral).
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1.8-

O estagiário poderá receber o valor do auxílio transporte em
pecúnia ou através do cartão de passe escolar.

2.0- DOS REQUISITOS
2.1- São requisitos para o desenvolvimento das atividades de
estágio comprovados no ato da convocação, os seguintes:
2.2- Ter sido aprovado no processo seletivo;
2.3- Ser aluno devidamente matriculado e com frequência efetiva
em curso de Direito, devendo estar cursando entre o 5º e 9º
período do curso;
2.4- Ter Média Geral Ponderada correspondente a, no mínimo 6,0
(seis);
2.5- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas
neste Edital.
3.0- DAS INSCRIÇÕES
3.1- A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento;
3.2- O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das
informações prestadas no Formulário de Inscrição via Internet,
reservando-se ao escritório Fontes Oliveira Santiago Advogados
Associados o direito de excluir da seleção aquele que não
preencher esse documento oficial de forma completa, correta e/ou
fornecer dados inverídicos ou falsos;
3.3- As inscrições para o processo seletivo de estagiário serão
realizadas no período de 20/11/2017 a 05/12/2017, pela internet
no link https://goo.gl/forms/f70G9e6yB50O18ix1 ;
3.4- Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o
formulário no link https://goo.gl/forms/f70G9e6yB50O18ix1, o
candidato receberá no e-mail cadastrado a confirmação da
inscrição e o horário da realização da prova de seleção;
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3.5- Todos os dados fornecidos na solicitação de inscrição serão
de sua inteira responsabilidade;
3.6- O descumprimento das instruções para efetivação da
inscrição importará em seu indeferimento e o preenchimento
incorreto dos dados solicitados autoriza a exclusão do interessado
no certame.
4.0- DAS PROVAS
4.1- O processo seletivo será realizado em duas etapas
consistentes na aplicação de uma prova objetiva e entrevista com
os sócios.

A prova objetiva conterá 20 (vinte) questões de

múltipla escola, sendo 5 (cinco) de Português, 5 (cinco) de Direito
Civil, 3 (três) de Direito do Consumidor, 2 (duas) de Direito
Constitucional e 5 (cinco) de Direito Processual Civil, observando
o conteúdo programático de cada área, definido no Anexo I deste
edital;
4.2- Cada questão da prova será valorada em 01(um) ponto e
será composta de 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), das quais
apenas uma estará correta;
4.3- Serão eliminados os candidatos que não atingirem a
pontuação mínima de 60% (sessenta por cento) do total de
pontos;
4.4- O candidato deverá comparecer ao local das provas com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos;
4.5- Após o toque de entrada nenhum candidato poderá ingressar
na sala;
4.6- O candidato deverá apresentar no local da prova a Carteira
de Identidade ou documento oficial com foto e assinar a lista de
presença;
4.7- A prova terá duração de 02 (duas) horas;
4.8- O candidato não poderá portar qualquer aparelho eletrônico,
inclusive celular, smartphone, durante a realização da prova.
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Caso isso ocorra, será automaticamente desclassificado e retirado
do local da prova;
4.9- Não será permitida durante a realização da prova qualquer
forma de comunicação entre candidatos nem tampouco consulta
ou utilização de livros, impressos ou anotações, sob pena de
desclassificação automática e retirada do candidato do local da
prova;
4.10- Cada candidato receberá o Cartão de Respostas, como
único documento válido para análise e correção, não sendo
possível a substituição do mesmo por outro, caso haja danificação
por culpa do candidato;
4.11-

Serão

consideradas

inválidas

as

questões

que

apresentarem rasuras, dupla marcação e respostas em branco;
4.12- O candidato não poderá levar seu caderno de questões, o
qual será entregue posteriormente na sede do Fontes Oliveira
Santiago Advogados Associaodos (Av. Pedro Valadares, 690 –
sala 16, Grageru, Aracaju – SE);
4.13- O gabarito preliminar será divulgado até 2 (dois) dias úteis
após a realização das provas no e-mail do candidato;
4.14- A segunda fase do processo seletivo consiste na realização
de entrevista com os sócios do escritório, o candidato receberá
em seu e-mail o dia e horário da entrevista;
4.15- A entrevista servirá como instrumento de verificação da
adequação do perfil do estagiário à realidade do escritório;
4.16- Após a realização da entrevista, será selecionado o
candidatos de perfil mais adequado às suas atribuições;
4.17- No dia da realização da entrevista o candidato deverá
entregar uma cópia do histórico acadêmico.
5.0- DOS RECURSOS
5.1- Os recursos deverão ser interpostos no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis subsequentes à data da divulgação do gabarito
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preliminar, dirigido à comissão constituída pelos sócios do Fontes
Oliveira

Santiago

Advogados

Associados,

devidamente

fundamentados com as razões de alteração do gabarito ou
anulação da questão, constando ainda, o nome, número do RG e
assinatura do candidato;
5.2- Os recursos deverão ser entregues até às 17h na sede do
Fontes Oliveira Santiago Advogados Associados (Av. Pedro
Valadares, 690 – sala 16, Grageru, Aracaju – SE), devidamente
digitados, para serem analisados pela comissão;
5.3- O recurso interposto fora do prazo e sem os requisitos
dispostos nos itens 5.1 e 5.2 não será conhecido;
5.4- Se o exame do recurso contra o gabarito da prova objetiva
resultar a anulação de questão, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido;
5.5- O Fontes Oliveira Santiago Advogados Associados divulgará
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o encerramento do
prazo dos recursos, o gabarito definitivo no e-mail do candidato;
5.6- Da decisão adotada em julgamento pela comissão não
caberá interposição de outro recurso.
6.0- DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
6.1- A nota final do candidato será o somatório do número de
pontos, sendo considerado classificado aquele que obtiver
aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do
total de questões da prova objetiva;
6.2- O resultado final do processo seletivo será divulgado pelo
Fontes Oliveira Santiago Advogados Associados em até 05
(cinco) dias após a divulgação do gabarito definitivo por meio de
lista com o nome completo e pontuação em ordem decrescente
de classificação, no e-mail do candidato;
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6.3- Havendo igualdade de pontuação, terá preferência, o
candidato que tiver maior idade;
6.4- A convocação se dará através do e-mail e/ou telefone
fornecido no ato da inscrição.
7.0- DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do
processo seletivo.

Aracaju, 20 de novembro de 2017.

Gidelzo Fontes de Oliveira Júnior
Sócio FOS

Weslhey Gustavo Canuto Santiago
Sócio FOS
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa: Conhecimento gramatical de acordo com o padrão
culto

da

língua:

a)

Estrutura

fonética:

encontros

vocálicos

e

consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação gráfica. b)
Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais. c) Teoria
Geral da Frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. d)
Sintaxe de concordância: concordância verbal e nominal. e) Colocação
de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. f) Pontuação. g) Crase. h)
Regência verbal e nominal. 2. Interpretação de texto. 3. Ortografia
oficial, novo acordo ortográfico.
Noções de Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais.
Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. Poder Judiciário.
Funções Essenciais à Justiça. Da família, da criança, do adolescente e
do idoso. Princípios básicos da Administração Pública.
Noções de Direito Civil: Bens. Das Pessoas Naturais e Jurídicas. Do
Negócio Jurídico. Dos Atos Ilícitos. Casamento e Regime de Bens.
Relações de Parentesco. Alimentos. Separação e Divórcio. União
Estável. Direito das coisas. Posse. Propriedade. Espécies de direitos
reais

sobre

coisas

alheias.

Transmissão

das

Obrigações.

Do

Adimplemento e Extinção das Obrigações. Do inadimplemento das
Obrigações. Dos Contratos em Espécie. Dos Atos Unilaterais da
Vontade. Da Responsabilidade Civil. Abertura da sucessão. Herança
jacente. Herdeiros legítimos. Sucessão testamentária. Inventário e
partilha.
Noções de Direito Processual Civil: Do processo de conhecimento.
Dos atos processuais. Do procedimento. Dos Processos nos Tribunais.
Dos recursos. Do processo de execução. Do processo cautelar. Do
procedimento cautelar. Das ações. Lei nº 9.099/95.
Noções de Direito do Consumidor: Lei nº 8.078/90.
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