
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

FACEMP – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Semestre 2017.1 

 
A FACEMP – Faculdade de Ciências Empresarias, através da Coordenação do 

Curso de Direito, no intuito de promover atividades práticas, e visando à 

formação e aperfeiçoamento prático e reflexão profissional dos acadêmicos, 

em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do DECRETO 

JUDICIÁRIO NO 100, DE 16 DE JANEIRO DE 2015, e do DECRETO 

JUDICIÁRIO Nº 176, DE 17 DE MARÇO DE 2014, e do convênio assinado 

entre as partes, convoca os alunos do curso de Direito regularmente 

matriculados para participarem do processo seletivo referente ao Programa 

de Estágio de estudantes do nível superior, no âmbito do TJBA, 

aptos a realizarem as atividades, nos termos do convênio.  

As vagas serão ofertadas e preenchidas de acordo com a disponibilidade e 

interesse do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O certame será regido pelos termos do convênio assinado entre a FACEMP 

e o Tribunal de Justiça da Bahia, Decretos Judiciários específicos. 

1.2 A seleção terá como base os critérios estabelecidos no convênio Nº 1415-

AC, a seguir dispostos: 

 Os alunos do curso de Direito da FACEMP que tenham interesse em 

participar do processo seletivo serão classificados segundo o 

desempenho acadêmico, aferido mediante o uso de critérios objetivos 

de média ponderada nas disciplinas cursadas e da frequência; 

 A contratação entre (as) candidatos (as) classificados (as) será realizada 

pelo Tribunal de Justiça. 

 O candidato deverá, até a data da inscrição, estar matriculado no 6º, 7º, 

8º ou 9º semestre do curso de Direito da FACEMP e ter integralizado, 

pelo menos, 50% dos componentes curriculares do curso. 

 Os candidatos deverão ter a frequência mínima de 75% da carga horária 

das disciplinas já cursadas. 

 

 

 



2. DAS FASES DE SELEÇÃO 

O certame compreenderá as fases a seguir expostas: 

1ª fase: consistirá na inscrição do candidato no período de 28 de março de 

2017 a 04 de abril de 2017, declarando que tem disponibilidade para realizar 

estágio, mediante preenchimento de formulário disponível na coordenação 

2ª fase: consistirá na elaboração pela instituição de ensino de escore 

específico dos alunos inscritos, com base no desempenho acadêmico, 

aferido mediante o uso de critérios objetivos de média ponderada nas 

disciplinas cursadas e de frequência. 

3ª fase: A instituição de ensino providenciará a publicação e envio da lista com 

os nomes dos candidatos, de acordo com o critério classificatório, ao Tribunal 

de Justiça/BA para continuidade e finalização do processo seletivo. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição é gratuita e deverá ser realizada na sala de coordenação da 

Facemp. O aluno deverá preencher a ficha de inscrição com o seu nome 

completo, turma, semestre que está cursando, e-mail, telefone para contato, e 

cidade de interesse para realização do estágio. 

3.2 Quaisquer informações equivocadas serão de responsabilidade do aluno. 

3.3 O aluno que não preencher qualquer dos campos do formulário de inscrição 

será automaticamente desclassificado. 

4. DO RESULTADO 

A coordenação do curso de Direito providenciará a publicação do resultado da 

segunda fase do certame, nos murais da FACEMP, até o dia 29/08/2016. De 

igual forma, a coordenação enviará o resultado em comento ao Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia para conclusão do processo seletivo, de acordo 

com o item 2 deste edital. 

 

Santo Antônio de Jesus, 27 de março de 2017. 

 

 

Valter G. Almeida 

Coordenador do Curso de Direito 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO: FICHA DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BA 

SEMESTRE: 2017.1 

 

Nome:  
 

CPF:  
 

Telefone:  
 

E-mail:  
 

Matrícula:  
 

Curso: DIREITO 
 

Semestre:  
 

Turno matrícula:  
 

Turno disponível para 
estagiar: 

 

Cidade de interesse:  
 

Índice de Desempenho 
(conforme média geral 
das disciplinas já 
cursadas) 

 
 
 

 

Declaro para os devidos fins que sou aluno(a) matriculado(a) regularmente na 

FACEMP e possuo disponibilidade para realizar estágio no período acima 

indicado. 

 

 

Santo Antônio de Jesus/BA, _____ de _________________, 2017. 

 

Assinatura do(a) Aluno(a): __________________________________________ 

 

 


