ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

EDITAL 01/2021- PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO

Edital para seleção de estagiário (a) em Direito para atuação na Defensoria
Pública Municipal de Uiraúna,conforme a seguir:

1. Indispensável que o (a) candidato(a) à vaga de estágio conheça os
propósitos e valores da basilares do Direito e possua consigo sólidos
\princípios de ética e lealdade;
2. Para concorrer, o candidato deve observar o seguinte:


Esteja matriculado entre o 5º e 8º período do curso de Direito de
instituição de ensino pública ou particular autorizada pelo Ministério da
Educação;



Demonstre interesse pelas atividades advocatícias;



Tenha proatividade;



Tenha habilidade de relacionamento interpessoal;



Tenha postura profissional;



Tenha predisposição a reciclar e ampliar os seus conhecimentos;



Tenha espírito de equipe e aptidão para trabalhar em grupo;



Tenha boa capacidade de argumentação, escrita e verbal.

3. Serão realizadas avaliações de caráter eliminatório em 02 (duas) etapas:
(1ª etapa) prova escrita e (2ª etapa) entrevista. Obs.: A primeira etapa será
realizada de forma remota;
4. A 1ª etapa (prova escrita) será aplicada através de uma peça, que simulará
um caso de divórcio litigioso cumulado com pensão alimentícia e guarda, na
qual o candidato deverá representar a parte autora. O caso será
disponibilizado, via e-mail de cada candidato com inscrição válida;
5. Na 2ª etapa (entrevista) será concedido ao candidato tempo de até
5min30s para que faça uma rápida apresentação a banca entrevistadora,

bem como para que o candidato exponha oralmente um pouco da tese
abordada na peça da etapa anterior. A depender do caso, perguntas
adicionais poderão ser feitas pela equipe examinadora;

6. INSCRIÇÕES:
6.1 Documentação necessaria para realização de inscrição:


RG;



CPF;



Comprovante de Residência;



Ficha de matrícula da instituição que o candidato está vinculado (que
comprove o período que está cursando);



Historico que contenha Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE);



Ficha de inscrição (anexa a este edital);

6.2 Datas:


As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 27 a 31 de julho
do corrente ano. Obs.: Cada candidato receberá via email, a
confirmação de sua inscrição, sendo apta, passará a receber o caso
prático para realização da peça da 1ª etapa;



O prazo para entrega da peça (1ª etapa) será entre os dias 04 e 06
de agosto, sendo que os candidatos deverão enviar a referida para o
email defensoriamunicipaluirauna@gmail.com ;



A lista de aprovados na 1ª etapa, será disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Uiraúna no dia 11 de agosto de 2021;



A 2ª segunda etapa (entrevista) acontecerá nos dias 19 e 20 de
agosto do corrente ano, na Defensoria Municipal de Uiraúna que fica
localizada na rua Francisco Leão Veloso, n° 396, Centro, Uiraúna/PB
ao lado do Posto de Zaru. Obs.: Cada candidato aprovado na 1º
etapa receberá via email data e horário da sua entrevista, para evitar
aglomerações. Seguindo todos os Protocolos de Recomendação a
Prevenção do COVID-19;



A lista com o resultado definitivo da seleção de estágio será
divulgada no site da Prefeitura Municipal de Uiraúna, no dia 21 de
agosto de 2021.

7. A documentação comprobatória necessária para a devida inscrição deverá

ser enviada para o email defensoriamunicipaluirauna@gmail.com

Uiraúna-PB, 26 de julho de 2021.

