
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado para Admissão de Estagiário de Direito na 
Procuradoria-Geral do Município de São Luís -  MA - 2021

EDITAL N° 001/2021-CESE

A COMISSÃO ESPECIAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE 
DIREITO PARA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,
Estado do Maranhão, nos termos da Portaria n° 20/2020-GAB-PGM, por meio deste edital, 
torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização do processo 
seletivo destinado ao recrutamento de estagiários supervisionados em Direito, para a 
Procuradoria-Geral do Município, conforme as disposições seguintes:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1. -  O estágio visa à complementação educacional e ao desenvolvimento da prática 
profissional na formação escolar do estudante, sem criação de vínculo empregatício, 
regendo-se nos termos da Lei n° 11.788, de 25.07.08, e das normas próprias das Instituições 
de Ensino.

1.2. -  A seleção busca o preenchimento de 15 (quinze) vagas de estagiários do Curso de 
Direito a partir do 5o período até o 8o (matrícula no semestre 2021.1), fazendojms o 
estagiário à percepção de uma bolsa de complementação educacional para estudante, mensal, 
no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) além de outras vantagens, que 
poderão ser concedidas a critério da administração municipal.

1.3 -  A seleção compreenderá a realização de análise de currículo e histórico escolar 
(coeficiente de rendimento superior a 8,0) e de entrevista (de até 15 minutos).

1.4. -  O prazo de duração do estágio é de 01 (um) ano, prorrogável, consecutivamente, por 
mais um período de igual duração, a critério da Procuradoria-Geral do Município.

1.5. -  O teste seletivo terá validade de 01 (um) ano, contados da data de sua homologação, 
admitida uma única prorrogação, pelo mesmo período, a critério exclusivo do Procurador- 
Geral do Município.

2. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
2 .1. -  Do total de vagas previsto neste edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo 
de validade do concurso, 10% (dez por cento) serão reservadas aos candidatos com 
deficiência, na forma da Constituição Federal de 1988 e artigo 16, §5°, da Lei n° 1 1.788/08.
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2.1.1 -  Tendo em vista que o coeficiente das vagas reservadas para candidatos com 
deficiência restou fracionado, serão reservadas 02 (duas) vagas, conforme prevê o Decreto 
federal n° 3.298/99.

2.1.2 -  A convocação do primeiro candidato classificado na lista de candidatos com 
deficiência ocorrerá após a convocação do Io colocado na lista geral, salvo se a nota do 
candidato com deficiência for superior à do Io colocado na lista geral, hipótese em que o 
candidato com deficiência será o primeiro a ser convocado.

2.1.3 -  A convocação do 2o colocado na lista de candidatos com deficiência ocorrerá após a 
convocação do 10° colocado da lista geral, salvo se obtiver nota que justifique sua 
convocação em posição anterior.

2.2 -  Serão consideradas pessoas com deficiência aptas a concorrerem nas vagas reservadas 
aquelas que comprovarem possuir impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2o da Lei 
Federal n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

2.3. -  Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com 
deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, aos critérios de 
aprovação e todas as demais normas de regência do teste seletivo.

2.4. -  As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que não forem providas por falta 
de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação.

2.5 -  Para concorrer às vagas especificadas no item 2 do presente edital, o candidato deverá, 
no ato de sua inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, informando a natureza da 
deficiência no campo correspondente.

2.6 -  A verificação da condição do candidato será verificada quando de sua convocação. 
Ocasião na qual deverá apresentar, além dos documentos exigidos pelo item 6, avaliação 
biopsicossocial ou laudo médico que ateste a natureza de sua deficiência, sem prejuízo da 
avaliação multiprofissional a ser designada pela Comissão Especial para Seleção de 
Estagiário Estudantes de Direito par a Procuradoria do Município.

2.6.1 -  Na hipótese de verificação pela equipe multiprofissional designada, do não 
enquadramento no regramento supra referido, o candidato deixará de concorrer nas vagas 
reservadas, passando a ser classificado na lista geral
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3. DAS INSCRIÇÕES.
3.1. -  A inscrição deverá ser efetuada através do endereço eletrónico 
seletivo.pgmslz@gmail.com, no período entre 08 a 22 de julho de 2021 (até às 23h59min 
do dia 22 de julho de 2021), devendo o candidato anexar obrigatoriamente em formato 
PDF o seu currículo e o seu histórico escolar (com coeficiente de rendimento), sendo de 
inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas, podendo ser excluído do 
certame caso as preste de forma inverídica ou não seja enviado no formato PDF.

3.2. -  Ao realizar o requerimento de inscrição, o candidato aceita automaticamente as regras 
pertinentes ao certame.

3.3. -  A lista geral e de candidatos com deficiência inscritos será divulgada no dia 30 de 
julho de 2021, no site da Prefeitura de São Luís: https://saoluis.ma.uov.br/ e no quadro de 
avisos da Procuradoria-Geral do Município de São Luís, localizada na Praça João Lisboa, 
114, Centro.

4. DA SELEÇÃO.
4.1. -  Serão selecionados para entrevista somente os candidatos constantes na lista do item
3.3.

4.2 -  Os candidatos receberão por e-mail, com antecedência mínima de 24h, a data, o horário 
e o link da plataforma Google Meet para a entrevista de forma remota, que será realizada por 
um ou mais integrantes da Comissão Especial para Seleção de Estagiários, podendo contar 
com a participação de servidor da Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com 
Deficiência -  SEMEPED.

4.3 -  As datas e horários da entrevista serão atribuídos pela comissão e não poderão ser 
modificados à pedido do candidato.

5. DO RESULTADO FINAL.
5.1. -  A nota final será obtida através da soma da pontuação do coeficiente de rendimento 
escolar (entre 8,0 a 10,0) + nota da entrevista (entre 7,0 a 10,0).

5.2. -  Os candidatos aprovados serão listados pela ordem decrescente da nota final, tanto em 
classificação geral, como em relação à lista de pessoas com deficiência.

5.3. -  Em caso de empate, a classificação observará a seguinte ordem de preferência:
a) o maior coeficiente de rendimento escolar;
b) maior idade.
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5.4. -  O resultado final será divulgado no site da Prefeitura de São Luís: 
https://saoluis.ma.gov.br/. e no quadro de avisos da Procuradoria-Geral do Município a partir 
de 09 de agosto de 2021.

5.5. -  Após a publicação do resultado final a Comissão Especial para Seleção de Estagiários 
encaminhará a lista de aprovados à Procuradora-Geral Adjunta do Município, para fim de 
homologação.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
6.1. -  O candidato aprovado no processo seletivo somente poderá assinar o termo de 
admissão como bolsista, junto à Instituição ou órgão de Ensino a que estiver vinculado, após 
atender, perante a Procuradoria-Geral do Município, aos seguintes requisitos:

a) apresentar fotocópia autenticada em Cartório da cédula de identidade e do CPF ou 
fotocópia que não for autenticada, desde que exibidos os respectivos originais ao servidor 
municipal competente;

b) comprovar a condição de aluno matriculado e situação regular para com o curso de 
bacharelado em Direito a partir do 5o período até o 8° (matrícula no semestre 2021.1) e
que esteja cursando ou equivalente, mediante a entrega da declaração de vinculação do 
candidato a curso jurídico reconhecido (autorizado) pelo Ministério da Educação;

c) entregar seu horário de aulas, acompanhado de declaração pessoal de que dispõe de 04 
(quatro) horas livres, no turno matutino ou vespertino, de 2a (segunda) a 6a (sexta) feira;

d) se homem e maior de 18 (dezoito) anos, apresentar comprovante de quitação com o 
serviço militar, ou documento comprovando a prestação do serviço alternativo, na forma da 
Lei Federal n° 8.239/91, sendo aplicável subsidiariamente o disposto da alínea "a" deste 
dispositivo.

6.2. -  A admissão dos candidatos aprovados ficará condicionada à existência de convénio 
entre a Procuradoria-Geral do Município e a Instituição ou órgão de Ensino a que estiverem 
vinculados:

6.3. -  Após a convocação, o candidato terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para 
apresentação da documentação necessária e assinatura do termo de estágio, salvo 
comprovação, dentro do prazo acima, de impossibilidade.

6.4. -  Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a entrevista, seja qual for o 
motivo alegado.
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6.5. -  Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Especial para Seleção de 
Estagiários de Estudantes de Direito para a Procuradoria-Geral do Município de São Luís - 
MA.

São Luís (MA), 18 de junho de 2021.

VIVIANE GOÇvIES DE BRITO ANDRADE 
Presidente da Comissão

ALEXSANDRO RAHBANI A. FEIJO 
Membro

FRANCIMAR SOARES DA SILVA JÚNIOR 
Membro

i ~ i -
JOAO SIMÕES TEIXEIRA 

Membro

O -s. !

VICTOR PAIVA G. M. D 
Membro

ROSÁRIO
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