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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

Exma. Sra. Presidenta da Comissão Especial para Seleção de Estagiários da Seção Judiciária de 
Roraima 

 

______________________________________________________, acadêmico (a) do curso de 

________________________________ da __________________________________, devidamente 

registrado sob a matrícula nº _______________, atualmente cursando o ____ semestre, portador do 

RG nº ____________, CPF nº _________________, residente na ____________________________, 

__________________________________________________________ telefone _______________ e 

e-mail _______________________________________________________, vem respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer a inscrição para o Processo Seletivo de Estagiários da Seção 

Judiciária de Roraima. 

 Declaro, sob as penas da Lei, que preencho os requisitos exigidos para a referida inscrição e 

aceito todas as regras do Edital nº 01/2012 e dos seus regulamentos. 

 

Boa Vista-RR, ______ de julho de 2012. 

 

__________________________________ 

Candidato 

 
(    ) Portador de Necessidades Especiais 

Especificar: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Comprovante de Inscrição – Processo Seletivo para preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva para estágio remunerado na Seção Judiciária de Roraima 

 

Candidato:_______________________________________________ 

RG:____________________   CPF: __________________________ 

 
 
 
 
 

Protocolo de Recebimento 

Data: ______/______/2012 

 

______________________ 

Assinatura do Responsável 



PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA 
DIRETORIA DO FORO 

 

ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSOS 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 2012 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 
 

Nome do Candidato: ____________________________________________________ 

Identidade: _________________________                 CPF: _______________________ 

 

REQUERIMENTO: 

 À Comissão Examinadora do Processo Seletivo de Estagiários 2012 da Seção Judiciária do 

Estado de Roraima: 

 Como candidato do Processo Seletivo de Estagiários 2012 da Seção Judiciária de Roraima 

solicita a revisão do gabarito preliminar da Prova Objetiva e Resultado Preliminar do Processo 

Seletivo, conforme as especificações abaixo. 

Boa Vista-RR, ______/_______/2012. 

 

Assinatura do Candidato 

ESPECIFICAÇÃO: 

Atenção: 
1. Deverá ser preenchido, em letra legível, um formulário para cada questão da 
prova. 
2. Indicar o objeto do recurso. 
3. Se o recurso for contra o gabarito preliminar, indicar o número da questão, o 
gabarito divulgado, a resposta pleiteada e a argumentação do candidato. 

 
Objeto do Recurso:  

Número da Questão: ____ 

Gabarito Divulgado: ____ 

 Resposta Pleiteada: _____ 

Argumentação do Candidato: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Comprovante de recebimento do formulário para recursos contra a prova objetiva – Processo 
Seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado na 

Seção Judiciária de Roraima. 
 
Candidato:_______________________________________________ 

RG:____________________    

CPF: ___________________ 

 
 

Protocolo de Recebimento 

Data: ______/______/2012 

 

______________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO VI – MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
  TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO   

                                                                 
Pelo presente Termo de Compromisso para realização de estágio, firmado nos termos da Lei nº 11.788 de 
25/09/08 e conforme o Convênio acordado entre a SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA , doravante 
denominada SJRR, representada pelo Diretor Administrativo ........................................, a(o) 
aluna(o)...............................................................do curso de ............................................, matricula nº 
................................., com interveniência da ...................................., doravante denominada .........................., neste 
ato representada pelo coordenador do curso de ......................, o Sr. .............................................. ajustam o seguinte: 
 
1 - A SJRR aceita, como estagiário(a), o(a) ESTUDANTE, regularmente matriculado(a) e freqüentando, 
efetivamente, curso de graduação ou tecnólogo da ............. 
 
2 - O estágio tem como objetivo precípuo o entrosamento do(a) ESTUDANTE com a SJRR, 
possibilitando-lhe colocar em prática os ensinamentos recebidos na ............. e propiciando-lhe aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 
 
3 - O(A) ESTUDANTE desenvolverá suas atividades na SJRR com o título e a função de estagiário(a), 
obrigando-se a: 
 
a) Cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem prescritas; 
b) Observar as condições fixadas para o estágio, especialmente quanto à jornada e ao horário ajustados; 
c) Atender às normas de trabalho vigentes no âmbito da SJRR; 
d) Aceitar a supervisão e a orientação técnico-administrativa dos prepostos da SJRR designados para tais 
funções; 
e) Submeter-se aos processos e meios de avaliação de desempenho profissional e acadêmico; 
f) Conduzir-se de maneira compatível com as responsabilidades do estágio, empenhando-se para seu melhor 
rendimento; 
g) Apresentar documentos comprobatórios de regularidade de situação escolar sempre que solicitado pela 
SJRR; 
h) Manter rigorosamente atualizados dados cadastrais e escolares, informando de imediato a SJRR qualquer 
alteração na situação escolar, como trancamento de matrícula, abandono, conclusão do curso ou transferência da 
Instituição de Ensino; 
i) Entregar, obrigatoriamente, a ........... e a SJRR uma via do presente instrumento, devidamente assinado pelas 
partes; 
j) Comunicar, por escrito, a SJRR, a conclusão ou interrupção do curso escolar ou desligamento da ........., no 
prazo de 03 (três) dias da respectiva ocorrência. 
k) Informar, previamente, a SJRR os períodos nos quais serão realizadas as avaliações na ............; 
l) Preencher, obrigatoriamente, os relatórios de atividades na periodicidade mínima de 06(seis) meses e sempre 
que solicitado. 
 
4 - O(A) ESTUDANTE, nos termos do artigo 3º da Lei n 11.788, de 25 de setembro de 2008, não terá vínculo 
empregatício com a SJRR. 
 
5 - Obriga-se a SJRR a providenciar, em favor do(a) ESTUDANTE, seguro de acidentes pessoais, durante o 
período em que o estágio estiver ocorrendo. 
 
6 - O estágio terá a duração de até um semestre, de ...................... a ......................, com uma atividade de 20 
(vinte) horas semanais, em horário a ser estabelecido pela SJRR, devendo, entretanto, compatibilizar-se com as 
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atividades acadêmicas do (a) ESTUDANTE. As atividades propostas por esta SJRR e devidamente avalizadas 
pelo orientador institucional constam no anexo I deste Termo. A ausência deste anexo, ou a falta de alguma das 
assinaturas nele previstas, invalidará o Termo de Compromisso. 
 
7- O período de estágio não poderá exceder 02(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 
necessidades especiais. 
 
8- É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01(um) ano, período de 
recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Os dias de 
recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos do estágio ter duração inferior a 01(um) ano. O 
recesso deverá ser previamente acordado entre o estagiário e o supervisor e devidamente registrado na 
freqüência do estagiário. 
 
9- A SJRR concederá ao(à) ESTUDANTE, de acordo com a  freqüência e a título de Bolsa de Estágio, a 
importância mensal de R$ 570,00(quinhentos e setenta reais) conforme Portaria DIREF nº ...... de ......... 
 
10- A SJRR concederá ao(à) ESTUDANTE, de acordo com a freqüência, auxílio-transporte. 
 
11- Em casos de emergência, o(a) ESTUDANTE poderá utilizar os serviços de assistência 
médico-odontológica da SJRR, restritos àqueles implementados em suas dependências. 
 
12- A ....... deverá: 
 
a) Aprovar o estágio de que trata o presente instrumento, considerando as condições de sua adequação à 
proposta pedagógica do curso, à etapa e à modalidade da formação escolar do estagiário, ao horário e ao 
calendário escolar; 
b) Aprovar o plano de estágio que estiver de acordo com as exigências legais de adequação à modalidade da 
formação escolar do estagiário; 
c) Avaliar e aprovar as instalações da SJRR; 
d) Indicar professor-orientador, referente à área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário; 
e) Comunicar a SJRR, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 
acadêmicas; 
f)  Informar a SJRR, sempre que solicitado, a situação escolar do aluno (matrícula e freqüência). 
 
13- A SJRR compromete-se a: 
 
a) Zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso; 
b) Proporcionar ao (a) ESTUDANTE condições ao exercício das atividades práticas compatíveis com o plano 
de atividades de estágio; 
c) Designar um supervisor que seja funcionário do quadro de pessoal com formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento desenvolvida no curso do(a) ESTUDANTE, para orientá-lo e acompanhá-lo no 
desenvolvimento das atividades do estágio. 
d) Solicitar ao (a) ESTUDANTE, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situação 
escolar, uma vez que trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de 
Ensino ocasionará o desligamento do estágio; 
e) Reduzir em até 02(duas) horas a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo 
estagiário, com cronograma de atividades fornecido pela ............ 
f) Encaminhar a ........ o relatório individual de atividades assinado pelo supervisor, com periodicidade mínima 
de 06(seis) meses com vista obrigatória do estagiário; 
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g) Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização de estágio com indicação resumida das 
atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 
h) Manter, em arquivo e à disposição da fiscalização, os documentos firmados que comprovem a relação de 
estágio. 
 
14 - O estágio findar-se-à nos seguintes casos: 
 
a) Automaticamente, ao término do compromisso; 
b) Abandono, caracterizado por ausência não justificada, de 03(três) dias consecutivos ou de 05(cinco) 
interpolados, no período de 01 (um) mês; 
c) Conclusão ou interrupção do curso, ou desligamento da .......; 
d) A pedido do(a) ESTUDANTE; 
e) No interesse e por conveniência da SJRR e/ou da .............., inclusive se comprovado rendimento 
insatisfatório após decorrida a metade do período previsto para o estágio; 
f) Ante o descumprimento, pelo(a) ESTUDANTE, de qualquer dos itens deste TERMO DE 
COMPROMISSO; 
g) Comportamento, funcional ou social, incompatível do(a) ESTUDANTE; 
 
15- Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “b”, “d”, “e”,”f” e “g”, da cláusula décima 
quarta, a CONCEDENTE  comunicará o fato ao aluno e à CONVENENTE, no prazo de 10(dez) dias. 
 
16- Na ocorrência da alínea “c”, da cláusula décima quinta, a CONVENENTE comunicará o fato a SJRR no 
prazo de 10(dez) dias. 
 
17- Concluído o seu curso, o(a) ESTUDANTE não poderá permanecer na SJRR na condição de estagiário(a). 
 
E assim, justas e compromissadas, assinam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor. 

 
 

Boa Vista (RR), ................................... 
           
 

 
 

Diretor da Secretaria Administrativa  
Seção Judiciária do Estado de Roraima 

 
 
 

Estudante 
 
 
 

Coordenador(a) do Curso de ................ 
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ANEXO I – DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO D E ESTÁGIO   

 
PLANO DE ATIVIDADES 

 
Nome do estudante:  
Matricula:  
Curso:  
Orientador (professor do curso): ..................................................................................  
Nome do supervisor do estagio: ................................................................................... 
 
Plano de atividades para o período de ..................... a ........................ (vigência do contrato). 
 
Plano de atividades proposto pela SJRR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Supervisor: 
 
Plano de atividades autorizado pelo Orientador: 
 
(   )  Autorizo as atividades mencionadas no item anterior. 
(   )  Não autorizo as atividades mencionadas no item anterior.  Apresento o Plano de Atividades em 
anexo. 
 
 
Assinatura do Professor Orientador: 
 

 
Boa Vista, ________/__________/2012. 

 
 
 
ESTUDANTE:________________________________________________ 
                        
CONCEDENTE (SJRR):_______________________________________                             
 
CONVENENTE:_______________________________________________ 
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ANEXO II – DO  TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO  DE ESTÁGIO  

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Eu, ............................, CI/RG ................................, CPF ......................, estudante do curso de ........................., 
selecionado (a) para realizar estágio remunerado na .........................., DECLARO, para todos os efeitos legais, 
que estou ciente das vedações previstas no art. 22 da Resolução nº 39 de 12 de dezembro de 2008.  

Resolução nº 39 de 12/12/2008 
 
Art. 22. É vedada a contratação de estagiário:  
I - que possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou 
sociedade de advogados que atuarem em processos no órgão;  
II - para servir como subordinado a magistrado ou a servidor investido 
em cargo de direção ou de assessoramento que lhe seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive.  
§ 1º O estudante, no ato da assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio e de posteriores aditamentos, deverá firmar declaração de que 
não possui nenhum dos vínculos vedados por este artigo, conforme 
modelo constante do Anexo I desta resolução, tendo como obrigação 
informar eventual alteração de suas condições.  
§ 2º O estudante deverá assinar declaração de não-incidência na 
vedação do inciso II deste artigo, na forma do Anexo II desta resolução, 
tendo como obrigação informar eventual alteração de suas condições.  
§ 3º A inobservância das vedações previstas neste artigo ou a 
comprovação, a qualquer tempo, de que não é verdadeira a declaração a 
que se referem os §§ 1º e 2º acarretarão o desligamento, imediato e de 
ofício, do estagiário.  

 
 
Boa Vista-RR, .............................. 

 
 

Assinatura do(a) Estudante 
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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE  ESTÁGIO   

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
Eu, ............................, CI/RG ................................, CPF ......................, estudante do curso de ........................., 
selecionado (a) para realizar estágio remunerado na .........................., DECLARO, para o fim previsto no 
Enunciado Administrativo CNJ nº 07, de 21/6/2007, que: 
 
(    )  não possuo vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de direção ou de 
assessoramento deste Tribunal.  
(  )  possuo vínculo de parentesco (tipo de parentesco) _________________ com o (a) 
Sr.(a).__________________________________________, (magistrado ou servidor investido em cargo de 
direção ou de assessoramento) deste Tribunal.  
 
Boa Vista-RR, ..........................  
 
  
 

Assinatura do(a) estudante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARENTES EM 
LINHA RETA 

PARENTES EM 
LINHA 

COLATERAL 
PARENTES POR AFINIDADE 

Ascendente: 
1º grau: pai e mãe 
2º grau: avô e avó 
3º grau: bisavô e bisavó 
 
Descendente: 
1º grau: filho e filha 
2º grau: neto e neta 
3º grau: bisneto e bisneta 

2º grau: irmão e irmã 
3º grau: tio e tia, 
sobrinho e sobrinha 

Parentes exclusivamente do 
cônjuge ou companheiro (a) 
em linha reta: 
Ascendente:  
1º grau: pai e mãe 
2º grau: avô e avó 
3º grau: bisavô e bisavó 
Descendente: 
1º grau: filho e filha 
2º grau: neto e neta 
3º grau: bisneto e bisneta 

Parentes exclusivamente 
do cônjuge ou 
companheiro (a) em 
linha colateral: 
2º grau: irmãos e irmãs 
3º grau: tio e tia, 
sobrinho e sobrinha 

 
 
 


