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EDITAL Nº 01/2018, DE 09 MARÇO DE 2018. 

 

SELEÇÃO PÚBLICA REGIONAL DESTINADA AO 

PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA PARA ESTAGIÁRIOS 

ACADÊMICOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, 

DIREITO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO ACADÊMICO NÃO 

OBRIGATÓRIO NA PROCURADORIA REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO/RS, EM PORTO ALEGRE, E 

NAS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS 

DE CAXIAS DO SUL, NOVO HAMBURGO, PASSO FUNDO, 

SANTA MARIA, SANTA CRUZ DO SUL NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL. 

 

A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, por meio de sua Coordenadora de 
Estágio Acadêmico DENISE MARIA SCHELLENBERGER FERNANDES, torna pública a realização 
de seleção de estagiários de nível superior nas áreas de Direito, Administração e Tecnologia da 
Informação, regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior 
conveniadas com a PRT4-RS, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e 
com as seguintes normas: Resolução do CNMP n° 42, de 16/06/2009, alterada pela Resolução nº 62, 
de 31 de agosto de 2010; Resolução do CNMP n° 52, de 11/05/2010; Resolução do CNMPT n° 93, de 
27/05/2010; Portaria PGR/MPU nº 378, de 09/08/2010, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 576, de 
12/11/2010; Portaria PGR/MPU nº 539, de 04/10/2011; Portaria SG/MPU Nº 152 de 13/07/2015; 
Portaria PGR/MPU n° 155, de 30/03/2011; Portaria PGR/MPU nº 568, de 13/11/2008; Portaria PGT 
nº214, de 25/04/2011; Portaria PGT nº 111, de 20/03/2012; Portaria PGT nº 451 de 16/07/2013, para o 
preenchimento de vagas de estágio no Ministério Público do Trabalho (e/ou formação de cadastro de 
reserva), no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região/Procuradorias do Trabalho nos 
Municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz 
do Sul, a qual reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições: 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Poderão participar do processo seletivo os estudantes regularmente matriculados nos cursos 

de Administração, Direito e Tecnologia da Informação. São pré-requisitos para inscrição neste 

processo seletivo: 
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1.1.1. Estar devidamente matriculado e com frequência regular em curso de educação superior 

oferecido pelas instituições de ensino conveniadas com esta PRT/4ª Região, listadas no 

ANEXO I deste Edital. 

1.1.2. Ter concluído, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da carga horária total ou dos 

créditos totais do curso superior, independente do semestre em que esteja formalmente 

matriculado. 

1.2. A habilitação para realização do estágio acadêmico na Procuradoria Regional do Trabalho da 

4ª Região far-se-á por seleção pública, mediante análise de desempenho dos candidatos em 

provas escritas, objetivas e dissertativas, conforme o curso. 

1.3. O estágio terá a duração máxima de 02 (dois) anos, conforme legislação em vigor. O estagiário 

cumprirá jornada de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, 

compreendida no horário de expediente da Unidade Ministerial em que será desenvolvido o 

estágio. 

1.4. A bolsa de estágio é fixada por ato do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República 

e atualmente corresponde a R$ 850,00 (oitocentos reais), conforme Portaria SG/MPU Nº 152 

de 13/07/2015, com direito ao auxílio transporte, no valor de R$ 7,00 (sete reais), por dia de 

efetiva frequência ao estágio. 

1.5. O estagiário servidor ou funcionário público não fará jus à bolsa de estágio e ao auxílio-

transporte, referidos no subitem anterior. 

1.6. A Coordenação do processo seletivo será exercida pela Coordenadora de Estágio Acadêmico, 

Procuradora do Trabalho DENISE MARIA SCHELLENBERGER FERNANDES. Ademais, 

todo o processo seletivo será assessorado pelo Assistente de Processo Seletivo ANTÔNIO 

DERONI DA SILVA LOPES. 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. A inscrição no concurso público é GRATUITA. 

2.2. Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão acessar o site 

da PRT/4ª Região - www.prt4.mpt.mp.br (Informe-se/Concursos e 

Seleções/Estagiários/INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº1-2018!) - e 

preencher a Ficha de Inscrição para Estágio, no período indicado no ANEXO III, considerando-

se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
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2.3. Após o preenchimento da ficha de inscrição, os interessados deverão anexar os documentos 

exigidos discriminados a seguir, até o final do período de inscrição (conforme ANEXO III). 

2.3.1. Declaração, expedida pela Instituição de Ensino, que comprove o requisito previsto no 

item 1.2.2 deste edital, conforme modelo constante do Anexo V ou histórico escolar 

contendo a carga horária cumprida pelo estudante, bem como a carga horária total do 

curso; 

 

2.3.2. Laudo médico na forma prevista no item 3.4, se o caso; 

2.3.3. Declaração específica de opção para participar da seleção pelo sistema de cotas para 

minorias étnico-raciais, se o caso (Anexo IV). 

2.4. O pedido de inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de todas as normas e condições 

deste Edital. 

2.5. As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, possuindo a 

PRT/4ª Região o direito de, na forma da lei, excluir do processo seletivo aquele que fornecer 

dados inverídicos. 

2.6. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato do Procurador-Chefe 

Adjunto/Coordenador de Estágio Acadêmico da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª 

Região.   

2.7. A Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região não se responsabiliza por solicitações de 

inscrições, via Internet, não recebidas por motivos de ordem técnica, por falhas de 

comunicação, pelo congestionamento das linhas ou por quaisquer outros fatores análogos que 

venham a ser alegados como impeditivos da transferência de dados. 

2.8. A RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS, a CONVOCAÇÃO PARA 

AS PROVAS, e os LOCAIS DE PROVA serão publicados no endereço eletrônico da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região www.prt4.mpt.mp.br (Informe-se/Concursos 

e Seleções/Estagiários/INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº1-2018!). 

2.9. É responsabilidade do candidato, acompanhar os atos do processo seletivo divulgados no site 

indicado no item “2.8”. 

3. DAS VAGAS 

3.1.  O processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas existentes e das que vierem a 
surgir durante o prazo de validade do processo seletivo, conforme quadro de disponibilidade 
abaixo. As vagas serão preenchidas ao longo do período de validade da presente seleção, 
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mediante convocação dos candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação, 
conforme quadro abaixo: 

 

Nº Localidade Curso 
Número de 

vagas 

1 

Porto Alegre 

Administração CR 

2 Direito CR 

3 
Tecnologia da 

Informação 
CR 

4 
Novo 

Hamburgo 
Direito CR 

5 Passo Fundo Direito CR 

6 Caxias do Sul Direito CR 

7 Santa Maria Direito CR 

8 Santa Cruz Direito CR 

*CR = CADASTRO DE RESERVA  
 

3.2. Fica reservado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas existentes, que 

surgirem ou forem criadas no prazo de validade do processo seletivo, para os candidatos 

portadores de deficiência, e o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para os candidatos 

participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, a partir da décima vaga, em 

conformidade com os termos estabelecidos pela Portaria PGR/MPU nº 155, de 30 de março 

de 2011 e pela Portaria PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, alterada pela Portaria 

PGR/MPU nº 576, de 12/11/2010, Portaria PGR/MPU  nº 539, de 04/10/2011 e Portaria nº 46, 

de 18/05/2017. 

 

3.3. O candidato portador de deficiência deverá declarar sua condição, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no art. 3º, combinado com o art. 4º e incisos do Decreto nº 3.298/99 

e, caso necessite de condições especiais para a realização da prova, especificá-las no espaço 

reservado para este fim. 

 

3.4. O candidato portador de deficiência deverá ainda, no mesmo prazo fixado para as inscrições, 

encaminhar ao Serviço Médico da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, o Laudo 

Médico de que trata o inciso IV do artigo 39 do Decreto nº 3.298/99, expedido no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, nos termos do § 11 do art. 4º da Portaria 

PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, com redação alterada pela Portaria PGR/MPU nº 

576, de 12/11/2010 e caso necessite de condições especiais para a realização da prova, 

deverá anexar atestado, nesse sentido, subscrito por profissional médico. 
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3.5. Serão adotadas todas as providências que se façam necessárias para permitir o fácil acesso 

de candidatos portadores de deficiência aos locais de realização das provas, sendo de 

responsabilidade daqueles, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos 

imprescindíveis à realização das provas, os quais deverão ser previamente autorizados pelo 

Ministério Público do Trabalho. 

 

Os candidatos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, além de preencherem 

a ficha de inscrição, devem assinar declaração específica de opção para participar da seleção por 

esse sistema. 

 

3.6. Os candidatos participantes do Sistema de Cotas, quando convocados, deverão comparecer 

à entrevista pessoal munidos de carteira de identidade original e comprovante de renda 

familiar. Aquele que, convocado à entrevista, não comparecer ou comparecer sem a 

documentação, passará a compor automaticamente a lista geral de inscritos. 

 

3.7. Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente aos candidatos com 

deficiência e/ou aos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais. Havendo 

as duas situações no mesmo processo seletivo, prioritariamente será convocado o candidato 

portador de deficiência e, na vaga seguinte 11º, 21º, 31º e assim sucessivamente, será 

convocado o candidato participante do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, que 

atender os requisitos estabelecidos nas Portarias do item 3.2, deste Capítulo. 

3.8. Não preenchidas as vagas reservadas por estudantes portadores de deficiências ou 

participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, estas serão destinadas aos 

demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de classificação do 

processo seletivo. 

4. DAS PROVAS  

Curso Prova 
Nº de 

questões 
Caráter Valor Peso 

Direito 
Objetiva 20 Eliminatório e 

Classificatório 

10,00 0,4 

Dissertativa 2 10,00 0,6 

Demais cursos Objetiva 20 
Eliminatório e 
Classificatório 

10,00 1,0 

4.1. As notas finais serão calculadas utilizando a seguinte fórmula: 

• Para Direito: Nfinal=((VxP)objetiva+(VxP)dissertativa); sendo Nfinal; a nota final; V, a nota da 

prova; e P, o peso da prova. 



 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIÃO 

COORDENADORIA DE ESTÁGIO ACADÊMICO 

 

Rua 7 de Setembro, 1133 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90830-340 

 

• Para demais cursos: Nfinal=(VxP)objetiva; sendo Nfinal, a nota final; V, a nota da prova; e 

P, o peso da prova. 

4.2. O Programa do curso está descrito no ANEXO II. 

4.3.  As provas objetivas conterão 20 (vinte) questões de múltipla escolha, valendo cada uma 0,50 

(zero vírgula cinco) pontos, perfazendo o total de 10 (dez) pontos, caráter eliminatório e 

classificatório, com peso 0,4 (zero vírgula quatro) para o curso de Direito, e peso 1,0 (um) para 

demais cursos, devendo o candidato assinalar apenas uma alternativa dentre as apresentadas 

em cada questão.  

4.4. A prova discursiva conterá 2 (duas) questões, caráter eliminatório e classificatório, valendo 

5,00 (cinco) pontos cada, com peso 0,6 (zero vírgula seis). Nela serão avaliados 

conhecimentos específicos e de língua portuguesa, conforme § 5º do art. 4º da Portaria 

PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, com redação alterada pela Portaria PGR/MPU nº 

576, de 12/11/2010. 

4.5. Será considerado aprovado o candidato que perfizer, no mínimo, 5,00 (cinco) pontos na prova 

objetiva e, para Direito, 5,00 (cinco) pontos na prova dissertativa. 

4.6. A prova dissertativa somente será corrigida se o candidato obtiver, no mínimo, 5,00 (cinco) 

pontos na prova objetiva. 

4.7. A classificação dos candidatos far-se-á em função da nota final. 

4.8. O critério de desempate será o seguinte: maior nota na prova dissertativa, se houver; maior 

nota na prova objetiva; maior idade; e sorteio. 

4.9. O candidato deverá comparecer ao local das provas, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos, munido de documento oficial de identificação e caneta de tinta indelével azul ou preta. 

4.10. A data provável da realização da prova será conforme ANEXO III. 

4.11. Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer pontualmente às 

provas. 

4.12. O tempo total de realização das provas de Direito será de 4 (quatro) horas, e de 3 (três) 

horas para os demais cursos. 

4.13. Não será permitida qualquer tipo de consulta. 

4.14. Não será admitida nas folhas de resposta, sob pena de anulação da prova, qualquer 

espécie de identificação ou marcação atípica que permita identificar o candidato. 
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4.15. Não será admitida qualquer rasura no preenchimento da folha de respostas que 

importe em marcação de mais de uma alternativa, sendo considerada a questão, na hipótese, 

como errada. 

4.16. Eventuais equívocos na prova dissertativa poderão ser ressalvados. As partes 

rasuradas, borradas ou que, por qualquer razão, inclusive gráfica, não estejam legíveis, serão 

desconsideradas na correção. 

4.17. Será adotado sistema de numeração, para que as provas escritas cheguem aos 

examinadores sem identificação. 

4.18. Os participantes do Processo Seletivo assegurarão o sigilo das provas até a 

identificação da autoria e proclamação dos resultados. 

4.19. Não será permitido que o candidato deixe a sala da prova antes de transcorrida, no 

mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova. 

4.20. Após a entrega da prova, deverá o candidato, imediatamente, retirar-se do prédio em 

que esteja sendo realizado o certame, de maneira a evitar contato de qualquer espécie com 

outros candidatos que ainda não tenham finalizado as provas. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. O Gabarito Oficial das provas, assim como as listas de classificação dos candidatos aprovados 

(geral e daqueles com deficiência ou optante pelo sistema de cotas para minorias étnico-

sociais) serão publicadas no site da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, 

http://www.prt4.mpt.mp.br/. 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1. Assiste ao candidato, diretamente ou por terceiro munido de procuração específica, a 

faculdade de ter vista das provas e respectivas notas. 

6.2. Caberá recurso, devidamente fundamentado: 

6.2.1. No prazo de 2 (dois) dias, contados da data de divulgação da Lista de Inscritos, com vista 

à correção de irregularidades formais e materiais havidas na inscrição preliminar. 

http://www.prt4.mpt.mp.br/
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6.2.2. No prazo de 2 (dois) dias, contados da divulgação do Gabarito Oficial, com vista à 

impugnação do critério de eleição da resposta havida como correta; 

6.2.3. No prazo de 2 (dois) dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao da publicação da 

lista de classificação dos candidatos aprovados, com vista, exclusivamente, à 

impugnação ao critério de atribuição de nota e contagem dos acertos de cada prova; 

6.2.4. Os prazos acima especificados ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, 

caso venham a expirar em dia em que não haja expediente na Procuradoria Regional do 

Trabalho da 4ª Região. 

6.2.5. Os prováveis recursos referentes a este processo seletivo serão analisados e decididos 

pelo examinador responsável pela elaboração da prova. 

6.2.6. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente 

será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6.2.7. No caso de ocorrer somente a alteração do gabarito, a pontuação correspondente será 

atribuída aos candidatos que acertarem a questão com a nova resposta, 

independentemente de terem recorrido. 

6.2.8. Os recursos deverão ser remetidos à Divisão de Recursos Humanos da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo e-mail prt04.estagio@mpt.mp.br. 

 

7. DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

7.1. A aprovação e a classificação geram para o candidato expectativa de direito à convocação. 

7.2. As vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo – que será de 

um ano, a contar da publicação do resultado final pós recursos, e que pode ser prorrogado, 

uma única vez, por igual período – serão preenchidas mediante convocação dos candidatos 

aprovados, conforme a ordem de classificação e as necessidades da Procuradoria Regional 

do Trabalho da 4ª Região. 

7.3. As convocações dos candidatos aprovados serão realizadas por mensagens de correio 

eletrônico ou por telefone, com respeito à ordem de classificação. 

7.4. O candidato convocado deverá entrar em contato com a Procuradoria Regional do Trabalho 

da 4ª Região nos dois dias úteis subsequentes à data de recebimento da mensagem de correio 

eletrônico ou do contato telefônico realizado. 

mailto:prt04.estagio@mpt.mp.br
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7.5. O candidato convocado poderá desistir da vaga, definitivamente ou temporariamente. No caso 

de desistência temporária, o candidato poderá renunciar à sua classificação, e passará a 

posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova convocação, que 

poderá ou não se efetivar no período de validade desse processo seletivo. A desistência, 

definitiva ou temporária, poderá ser feita uma única vez por meio de correio eletrônico a ser 

encaminhado à Divisão de Recursos Humanos (prt04.estagio@mpt.mp.br) ou pessoalmente. 

7.6. Se o candidato convocado recusar a vaga, ou se não atender às disposições dos itens 

anteriores, será convocado o próximo candidato da lista de classificação. 

7.7. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico e telefones atualizados 

para viabilizar os contatos necessários. São de exclusiva responsabilidade do candidato os 

prejuízos advindos da não atualização de seus dados. 

7.8. A contratação, sem vínculo empregatício, obedecerá à ordem de classificação final e dar-se-

á com a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Procuradoria 

Regional do Trabalho da 4ª Região, a Instituição de Ensino e o Estagiário. 

7.9. Deverão, ainda, ser entregues os seguintes documentos: 

a) Ficha Cadastral (conforme modelo oficial), acompanhada de uma fotografia 3x4; 

b) Termo de Compromisso de Estágio (conforme modelo oficial), do qual constarão as 

atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário;   

c) Declaração para Inclusão no Programa (conforme modelo oficial) de que não exerce 

qualquer atividade concomitante em outro ramo do Ministério Público, em órgãos do 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública da União e dos Estados, na Polícia Civil ou 

Federal e na advocacia pública ou privada ou nos órgãos de classe;   

d) Histórico escolar original recente;   

e) Declaração de matrícula original emitida pela instituição de ensino;   

f) Cópias de documentos pessoais, que deverão ser conferidas com os originais: 

Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de quitação com as obrigações militares 

e eleitorais.   

g) Atestado médico original comprovando a aptidão clínica para realização do estágio.   

h) Certidões dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual ou do Distrito 

Federal dos lugares em que haja residido nos últimos cinco anos, expedidas, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, 
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quando houver.   

7.10. O desrespeito aos prazos concedidos para a apresentação dos documentos implicará 

a exclusão do candidato da lista de classificação. 

8. DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO 

8.1. O estágio terá a duração de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado até o limite de dois anos. A 

decisão acerca da prorrogação basear-se-á na avaliação do desempenho do estagiário 

produzida pelo respectivo supervisor. 

8.1.1. A duração do estágio de aluno cursando o último ano do curso se dará pelo tempo 

compreendido entre o início do estágio e sua colação de grau. 

8.1.2. O estágio de pessoa com necessidades especiais não se submete ao limite temporal 

citado no item anterior e poderá ser prorrogado até a conclusão do curso de graduação. 

Neste caso, igualmente, a decisão acerca da prorrogação basear-se-á nas avaliações de 

desempenho produzidas. 

8.2. A carga horária será de vinte horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas, de 

segunda a sexta-feira, no horário do expediente da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª 

Região, sem prejuízo das atividades discentes do estagiário.   

8.3. É assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, sempre que a 

duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano. O recesso poderá ser concedido de 

forma proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior a 1 (um) ano. 

8.4. Será providenciada a contratação de seguro contra acidentes pessoais, mediante Apólice 

Coletiva de Seguro. 

8.5. A qualquer tempo, a PRT da 4ª Região poderá encerrar o vínculo de estágio se constatado o 

descumprimento das obrigações do estagiário – conforme normas legais e regulamentares 

vigentes e de acordo com o resultado das avaliações de desempenho a serem produzidos 

sobre as atividades do estudante. 

8.6. O servidor integrante das carreiras do Ministério Público da União – que manifestar interesse 

em realizar estágio nas unidades do Ministério Público do Trabalho deverá participar da 

seleção pública. 

8.7. É vedado, concomitantemente ao estágio no MPT, o exercício de atividades ou estágio em 

outro ramo do Ministério Público, em órgãos do Poder Judiciário, na Defensoria Pública da 

União e dos Estados, na Polícia Civil ou Federal e na advocacia pública ou privada ou nos 

órgãos de classe. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O processo seletivo terá validade de 1(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe Adjunto/Coordenador de Estágio 

Acadêmico. 

9.3. O candidato que desistir formalmente do estágio será excluído da lista de classificação. Será 

considerado desistente o candidato aprovado que, após a convocação na forma deste edital, 

recusar-se a iniciar o estágio nas datas estabelecidas. 

9.4. O estágio cessará imediatamente para aqueles que concluírem o curso de graduação, 

servindo como referencial a data da colação de grau 

9.5. O presente Edital será publicado no sítio da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região 

na internet e em locais com possibilidade de ampla divulgação do seu conteúdo. 

 

Porto Alegre, 09 de março de 2018. 

 

DENISE MARIA SCHELLENBERGER FERNANDES, 

Coordenadora da Coordenadoria de Estágio, 

Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região.  
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ANEXO I 

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

• UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA 

• FACULDADES RIO GRANDENSE – FARGS 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS 

• CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE – UNILASALLE 

• CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – UNIRITTER 

• FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RGS – FADERGS 

• FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE 

• UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS 

• FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA – FADISMA 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 

• FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA – FAMES 

• CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO – UNIFRA 

• ANHAGUERA EDUCACIONAL S/A – PELOTAS 

• COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL – IMED 

• FACULDADE DA SERRA GAÚCHA – FSG 

• FACULDADE DOM ALBERTO – SANTA CRUZ DO SUL  

• FEDERAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DE NOVO   
NOVO HAMBURGO – ASPEUR  

• INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO – IESA  

• PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUCRS 

• UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS – UCPEL  

• UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA - URCAMP 

• UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS  

• UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF 

• UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ – UNISC 

• UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS 

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL  

• UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

• UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES – URI 

• FACULDADE PORTO-ALEGRENSE – FAPA 

• FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS – FMP 

• FACULDADES INTEGRADAS SÃO JUDAS TADEU 

• INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA – IPA 

• QI – ESCOLA E FACULDADES LTDA 

• CESUCA – COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE CACHEIRINHA LTDA – ME 

• FACULDADE ANHANGUERA DE PORTO ALEGRE 

• FACULDADE PALOTINA – FAPAS 

• FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – UNIFIN 

• SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAC 
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ANEXO II 

PROGRAMA PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO ACADÊMICO 

• DIREITO 

I. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e classificação. Princípios constitucionais. 
Poder Constituinte Originária e Poder Constituinte derivado. Limitações ao poder de emenda. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.88: Preâmbulo; Dos Princípios Fundamentais; 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Dos Direitos 
Sociais); Da Organização dos Poderes; Do Processo Legislativo; Do Poder Judiciário; Do Ministério 
Público. Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos. Administração Pública. Princípios 
e disposições constitucionais. Servidores Públicos. Da Ordem Social. Da Família, da Criança, do 
Adolescente, do Jovem e do Idoso. 

II. DIREITO DO TRABALHO: Princípios e fontes do Direito do Trabalho. Indisponibilidade e 
flexibilização dos direitos trabalhistas. Contrato de trabalho (relação de trabalho e de emprego; 
subordinação jurídica; nulidade; prova; obrigações decorrentes; duração do trabalho, jornada, 
descanso, férias e tempo de serviço, poderes do empregador, modalidades de contratos de trabalho). 
Sujeitos do contrato de trabalho (empregado, empregador, 
grupo econômico e a sucessão de empregadores). Remuneração e salário: conceito e distinção. 
Classificação e composição do salário. Formas e meios de 
pagamento do salário.  Proteção jurídica ao salário.  Modalidades de salário.  Gorjeta.  Isonomia e 
equiparação salarial. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho (definição, distinção, hipóteses 
e efeitos). Alteração das condições de trabalho (unilateral, bilateral, lícita e ilícita; jus variandi e direito 
de resistência). Greve. Empreitada. Prestação de serviços. Contratação de serviços e fornecimento de 
mão de obra por empresa interposta. Lei 12.815/13 – Capítulo VI: Do Trabalho Portuário. Lei 11.788/08: 
Dispõe sobre o estágio e dá outras providências. Aprendizagem. Trabalho Infantil. Convenções 138 e 
182 da OIT. 2.14. Da Organização Sindical: Título V da CLT. Convenção 87 da OIT. Fraudes 
Trabalhistas. Trabalho Análogo ao de Escravo. Trabalho Temporário. 

III. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Das Disposições Gerais: Da Definição, dos 
Princípios e das Funções Institucionais; Dos Instrumentos de Atuação. Do Ministério Público do 
Trabalho: Da Competência, dos Órgãos e da Carreira.  

IV. TUTELA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS DIREITOS COLETIVOS: Lei n. º 7.347, de 24 de julho 
de 1985 (Lei da Ação Civil Pública). Título III da Lei n. º 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

V. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Direito Processual do Trabalho. Princípios. Organização 
da Justiça do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, da pessoa, da 
função e do lugar. Modificação de competência. Conflitos de competência. Inovações introduzidas pela 
Emenda Constitucional n° 45/2004. Funcionamento da Justiça do Trabalho. Partes, procuradores, 
representação, assistência, substituição processual e litisconsórcio. Mandato tácito. Assistência 
judiciária. Atos, termos e prazos processuais. Preclusão. Nulidades. Dissídio individual: Procedimento 
Comum: Sumário, Sumaríssimo e Ordinário. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, 
indeferimento. Audiência. Comparecimento das partes e “arquivamento”. Conciliação. Revelia. 
Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Exceções. Contestação. Compensação. 
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Reconvenção. Provas. Sentença nos dissídios individuais. Tutela provisória (Livro V – da Lei n. º 
13.105/2015) no processo trabalhista. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes, terceiros 
e INSS. Honorários periciais e advocatícios. Sistema recursal trabalhista: princípios e procedimentos. 
Espécies de recursos. Pressupostos. Efeitos. Juízos de admissibilidade.  

VI. LINGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica; Significação das palavras; Verbos impessoais; 
Emprego do sinal indicativo de crase; Ortografia oficial; Uso dos porquês; Pontuação; Regência nominal 
e verbal; Concordância nominal e verbal; Emprego das classes de palavras; e Sintaxe da oração e do 
período. 
 

• ADMINISTRAÇÃO 

 

Análise e Gestão Organizacional. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Liderança.  

Motivação e Desempenho. Noções de Gestão por Competências. Treinamento Desenvolvimento e 

Educação. Educação a Distância. Noções gerais de logística. Noções gerais de Administração 

Financeira e Orçamentária. Noções de planejamento organizacional. Planejamento estratégico, tático 

e operacional. O mundo do trabalho e a Gestão Contemporânea. A Inovação e Tecnologia nas 

organizações. Metodologias e Ferramentas de Trabalho para Inovação. Estratégias de 

desenvolvimento e modernização: uso de instrumentos gerenciais. 

 

• TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Fundamentos: Componentes de um computador (hardware e software). Sistemas operacionais: 

funções básicas; sistemas de arquivos e gerenciamento de memória. Comandos básicos MS-DOS. 

Windows. Redes de computadores: fundamentos de comunicação de dados; meios físicos; serviços de 

comunicação; redes locais e redes geograficamente distribuídas; Protocolo TCP/IP (fundamentos, 

arquitetura, protocolos IP, DNS, ICMP, Telnet). Backup: Políticas de backup; Tipos de discos e 

agrupamentos (RAID 0, RAID 1 e RAID 5). Tipos de backup (completo, incremental e diferencial) e 

arquiteturas. Conhecimento dos pacotes Microsoft Office 365. Tipos e características de impressoras. 

Componentes, características, funções, funcionamento dos computadores e periféricos, instalação e 

manutenção. Conhecimento em Browser de Internet: Firefox. Redes de computadores: Arquiteturas e 

topologias: conceitos, Modelo OSI; Infraestrutura: Cabeamento estruturado categorias 3, 5, 5e, 6 e 6a, 

de acordo com a ABNT NBR 14565:2013; Protocolos: IPv4, IPv6, TCP, UDP, IPSec, ARP, SSH, DNS, 

DHCP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, LDAP; Gateways de aplicação; NAT; Roteadores; Switches; 

Concentradores; Qualidade de serviço (QoS); VOIP; Access Point; Arquiteturas e topologias: conceitos; 

Meios de Transmissão e tipos de rede: LAN, WAN, WLAN e VPN; Domínio de redes Windows: Serviços 

e Diretórios e GPO; Serviços de e-mail eletrônico. Padrões: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1X, 

IEEE 802.3. Redes sem fio (Wireless): padrões IEEE 802.11b/g/n. Sistemas operacionais: Windows 

Server (2003, 2008, 2012 R2), Windows (7 e 8 e 10). Noções de Segurança da Informação: Criptografia, 

assinatura digital, certificação digital, hash, malwares, ataques e proteção de redes. Orientação a 
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objetos: Classes e objetos; Herança e polimorfismo; Encapsulamento. Bancos de dados: Conceitos e 

fundamentos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs); Linguagem SQL; Consultas e 

subconsultas; Comandos de manipulação de dados (DML), controle (DCL) e descrição de dados (DDL). 

Transação de dados (DTL); expressões regulares; gatilho (trigger); visão (view). Interfaces de 

utilização: principais propriedades e características das bibliotecas mais difundidas; Projeto e 

modelagem de banco de dados relacional: Modelo Entidade-Relacionamento. Normalização. Conceitos 

da modelagem dimensional. Segurança da Informação: segurança em redes de computadores: firewall, 

Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS), Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS); malwares; antivírus; 

ataques e ameaças da Internet; redes sem fio; criptografia: conceitos básicos de criptografia; Política 

de Segurança da Informação. Plano de Continuidade de Negócios; ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. 

Noções de Governança e Gestão de TI: Noções de COBIT 5. Noções de ITIL v3 edição 2011. Noções 

do Guia PMBOK 5ª edição. Inglês técnico: Compreensão de textos em língua inglesa.  
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ANEXO III 

Cronograma do Processo Seletivo de Estagiários de nível superior da PRT4ª Região 

 

Atividade Período 

Inscrições 12/03/2018 a 23/03/2018 

Publicação da lista de inscrições preliminar e 

divulgação do horário e local da prova 

27/03/2018 

Recursos da inscrição preliminar 28/03/2018 a 29/03/2018 

Publicação lista de inscrições definitiva  03/04/2018 

Provável data da prova 11/04/2018  

Publicação do Gabarito preliminar 12/04/2018 

Recursos do Gabarito preliminar 13/04/2018 a 15/04/2018 

Publicação do Gabarito definitivo e da Lista 

Preliminar dos Classificados 

18/04/2018 

Recurso do Resultado Preliminar 19/04/2018 a 20/04/2018 

Publicação da Classificação Definitiva 24/04/2018 

Convocação aprovados Após publicação da Classificação Definitiva 
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ANEXO IV 

 

 

  



 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIÃO 

COORDENADORIA DE ESTÁGIO ACADÊMICO 

 

Rua 7 de Setembro, 1133 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90830-340 

 

ANEXO V 

MODELO DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos que (NOME DO ALUNO) é aluno(a)  regularmente matriculado(a)  no curso de (NOME 

DO CURSO) desta Instituição de Ensino e que, até esta data, já cumpriu mais de 40% da carga horária 

ou dos créditos exigidos para o curso.    

(Local),       /      /2018 

 

 

________________________________ 

Assinatura e identificação do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da instituição de ensino) 


