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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO JUNTO AOS 
GABINETES DA 14ª E 15ª DEFENSORIAS DE ARAGUAÍNA. 

EDITAL N° 01/2020, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. A seleção para as provas de que trata o presente edital compreenderá a aplicação de prova subjetiva. 
 
1.2. As vagas para estágio serão disponibilizadas preferencialmente para a 14ª e 15ª Defensorias Públicas da Comarca de 
Araguaína. 
 
1.3. Os interessados em participar do processo seletivo indicado no presente edital poderão requerer suas inscrições 
através do e-mail 15precatoria-arn@defensoria.to.def.br ou Whatsapp (63) 3411-7428. 
 
1.4. As inscrições terão início no dia 08 de dezembro de 2020 e poderão ser realizadas até o dia 16 de dezembro de 2020, 
às 17h. 
 
1.5. Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes devidamente matriculados a partir do 6° (sexto) período do curso 
de Direito e que ainda não tenham chegado ao último semestre do curso. 
 
1.6. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão fazer a inscrição encaminhando cópia da 
identidade, CPF, comprovante de matrícula atualizado, com indicação do semestre em que o aluno está matriculado, 
número de telefone com Whatsapp e e-mail para que receba as comunicações referentes ao certame. 
 
1.7. A realização da prova será na data provável de 18 de dezembro de 2020, das 08h30min às 11h30min, através do 
Google Meet. A fiscalização das provas será feita por meio do aplicativo de vídeo, sendo que a prova subjetiva deverá ser 
respondida de forma manuscrita, com letra legível, em papel pautado, devendo ser devidamente identificada, fotografada 
e enviada à comissão organizadora dentro do horário estipulado para o certame. 
 

1.7.1. O link de acesso ao Google Meet, será encaminhado aos estudantes devidamente inscritos no processo 
seletivo, no dia 17 de dezembro de 2020. 

 
1.8. O espelho e critérios de correção da prova subjetica serão divulgados no dia 19 de dezembro de 2020 e o resultado 
final no dia 07 de janeiro de 2021. 
 
1.9. O presente edital contemplará a oferta de 1 (uma) vaga remunerada para o cargo de estagiário no gabinete da 14ª 
Defensoria Pública de Araguaína, com atuação junto à Vara da Infância e Juventude, e 1 (uma) vaga remunerada para o 
cargo estagiário no gabinete da 15ª Defensoria Pública de Araguaína, com atuação junto à Vara de Precatórias e ao 
Juizado Especial Criminal, além da formação de cadastro de reserva. 

 
1.9.1. A convocação para o estágio é ato discricionário da Defensoria Pública, de modo que a aprovação no 
processo seletivo não confere ao candidato direito adquirido à formalização do contrato de estágio; 
 
1.9.2. Os classificados além das vagas remuneradas poderão ser convocados para estágio voluntário, ficando a 
critério do candidato aderir a essa modalidade de estágio. 
 
 

2 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
O processo de seleção será composto de prova subjetiva, sendo vedado qualquer tipo de consulta.  
 
2.1 – A Prova poderá abranger as seguintes disciplinas: 
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Ø Noções de Direito Constitucional 
Ø Noções de Direito Penal 
Ø Noções de Direito Processual Penal 
Ø Noções de Direito de Família 
Ø Noções de Direito Processual Civil 
Ø Estatuto da Criança e da Adolescência 
Ø Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
 

2.1. Na avaliação das questões subjetiva será analisada clareza nas argumentações, adequação e riqueza do 
vocabulário empregado, correta construção de períodos, ortografia, pontuação, acentuação, concordância e 
regência gramatical e verbal. 

 
 
3 – DA BOLSA, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
3.1. A duração do estágio será de 01 (um) ano, prorrogável até o limite máximo de 02 (dois) anos, a critério da DPE/TO e 
atendendo aos requisitos legais. 
 
3.2. O estágio será regulado pela lei 11.788/08 (lei do estágio) e será coordenado e realizado por intermédio do Instituto 
Evaudo Lodi (IEL). 
 
3.3. A jornada de atividade em estágio será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, distribuídas, 
preferencialmente em 05 (cinco) horas diárias no período matutino, sem prejuízo das 
atividades discentes. 
 
3.4. Será concedido auxílio bolsa de estágio ao estudante contratado no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), bem 
como será concedido auxílio transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
 
 
4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção de seus dados atualizados junto à Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins. 
 
4.2 O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data da divulgação do 
resultado final, prevista para o dia 07 de janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

 
 

Alana Menezes Aurélio 
Defensora Pública 

 
 
 

Felipe Lopes Barboza Cury 
Defensor Público 


