
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

Regulamento do processo de recrutamento e
selec;ao/2010 para ingresso no programa de estagio
curricular na area de Direito, mantido pela Procuradoria
da Uniao no Estado do Ceara e a Procuradoria Federal
no Estado do Ceara voltado para os alunos do curso de
Direito da Universidade Federal do Ceara, Universidade
de Fortaleza, Faculdade Sete de Setembro - FA7,
Faculdade Farias Brito, Faculdade Christus e Faculdade
Integrada do Ceara.

A Comissao de Recrutamento e Sele~ao de Estagio, instituida pela Ordem de
Servi~o Conjunta nO 001/2010, dos Exmos. Srs. Procuradores-Chefes da Procuradoria
Federal do Ceara. Eduardo Rocha Dias, e da Procuradoria da Uniao no Ceara, Jose de
Arimatea Neto, composta pelos Procuradores Federais Eduardo Rocha Dias, Francisco
Radier Vasconcelos Filho e Jose Leandro Monteiro de Macedo e pelo Advogado da Uniao
Francisco lrone Mendon~a Menezes, sob a presid€mcia do primeiro, faz baixar 0 presente
regulamento, visando disciplinar 0 processo de recrutamento e sele~ao para ingresso de
academicos de direito da Universidade Federal do Ceara, Universidade de Fortaleza,
Faculdade Sete de Setembro - FA7, Faculdade Farias Brito, Faculdade Christus e
Faculdade Integrada do Ceara, no Programa de Estagio Curricular mantido pela
Procuradoria Federal no Estado do Ceara, Procuradoria da Uniao no Estado do Ceara em
convenio firmado com as mencionadas Institui~6es de ensino, mediante as seguintes
c1ausulas e condi~6es:

Clausula Primeira - Do Objetivo

1.1 - Normatizar 0 processo seletivo/2010 de alunos regularmente matriculados nas
Institui~6es de ensino acima descritas, para 0 ingresso no programa de estagio curricular
supervisionado, mantido pela AGU, por meio da Procuradoria da Uniao no Estado do Ceara
e Procuradoria Federal no Estado do Ceara.

Clausula Segunda - Do Programa de Estagio Curricular

2.1 - 0 programa de estagio curricular supervisionado destina-se a complementa~ao
educacional e ao desenvolvimento profissional na forma~ao escolar do estagiario, nao
criando vinculo empregaticio de qualquer natureza com a Uniao/AGU, e realizar-se-a nos
termos da Lei nO11.788, de 25.09.2008, Orientac;ao Normativa nO7/MPOG, de 30/10/2008,
das Portarias nO102, de 27.02.2004 e n029, de 02.03.2004, e dos Convenios de Cooperac;a
firmados entre a Procuradoria da Uniao no Ceara e a Procuradoria Federal no Ceara e a
Universidade Federal do Ceara, Universidade de Fortaleza, Faculdade Sete de Setembro - '
FA?, Faculdade Farias Brito, Faculdade ChristoaCUldade Integrada do Ceara. Lzr

Of



Clausula Terceira - Da area de Atua(fao

3.1 - 0 estagiario atuara junto aos Procuradores Federais em exerclclo no 6rgao de
execuc;:ao da PGF, no Instituto Nacional de Seguro Social em Fortaleza ou na Procuradaria
Federal no Ceara, ou aos Advogados da Uniao em exercicio na Procuradoria da Uniao no
Ceara, conforme vag as existentes e que vierem a surgir, bem como 0 interesse e
conveniencia da Administrac;:ao, observada a ordem de classificac;:ao obtida, executando as
atividades de pesquisa bibliografica, consulta a livros, peri6dicos, sumulas e jurisprudencias,
acompanhamento processual perante a Justic;:a Federal, Estadual e do Trabalho e
elaborac;:ao de pec;:asprocessuais.

Clausula Quarta - Da Carga Horaria

4.1 - 0 estagio sera desenvolvido em jornada semanal de 20(vinte) horas, a serem
prestadas no periodo da manha ou da tarde, a criterio da Administrac;:ao, devendo 0
candidato, no ato da inscric;:ao, optar expressamente pelo(s) turno(s) que tiver disponivel(is),
observado 0 disposto na clausula setima.

Clausula Quinta - Da Remunera(fao

5.1 - 0 estagiario percebera, a titulo de bolsa de estagio, 0 valor mensal de R$ 364,00
(trezentos e sessenta e quatro reais) e auxilio-transporte em pecunia, no valor de R$6,00
par dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.

Clausula Sexta - Das Vagas

6.1 - A selec;:ao destina-se a formac;:ao de cadastro de reserva para aproveitamento quando
do surgimento de vagas.
6.2 - As vag as serao preenchidas mediante a convocac;:ao dos candidatos aprovados na
ordem de classificac;:ao, observada as Iistas correspondentes aos turnos em que houver
necessidade dos referidos 6rgaos de execuc;:ao da Procuradoria Geral Federal e da
Procuradoria da Uniao no Ceara.
6.3 - Serao destinadas 10% das vagas aos portadores de deficiencia fisica.

Clausula Setima - Dos Pedidos de Inscri(fao

7.1 - Serao realizados na recepc;:ao da Procuradoria Federal no Estado do Ceara, na
Avenida Heraclito Grac;:a,273, 7° andar, tel. 3402-7155, no horario das 08:00 as 12:00h e de
14:00 as 18:00h, no periodo constante na Clausula nona - Do Cronograma. Devera 0
candidato, no ate da inscric;:ao, entregar dois quilos de alimentos nao pereciveis, a serem
doados a instituic;:6es beneficentes posteriarmente designadas pela Comissao. Em nenhuma
hip6tese, serao devolvidos os alimentos doados.
7.2 - Sera admitida a inscric;:ao por terceiros, mediante procurac;:ao, sem necessidade de
reconhecimento de firma, assumindo 0 candidato total responsabilidade pelas informac;:6es
prestadas por seu procurador.
7.3 - Nao se admitirao, sob qualquer pretexto, inscric;:6es fora do prazo previsto neste Edital.
7.4 - No ato da inscric;:ao, 0 candidato devera apresentar declarac;:ao da instituic;:ao de ensino
conveniada atestando 0 total de creditos cursados. 0 candidato que nao possuir 0 minimo
de creditos previstos na c1ausula oitava (oitenta creditos concluidos) nao podera inscrever-
se.
7.5 - Devera ainda 0 candidato assinalar, no termo do pedido de inscric;:ao, em qual turno
(manha e/ou tarde) tem disponibilidade para 0 cumprimento da carga horaria de 20 (vinte) ~
horas semanais. A escolha do turno e ato irretratavel, sendo, ao final da selec;:ao,divulgadas
duas listas de aprovados - ados aprovados para 0 turno da manha e ados aprovados para
a turno da tarde, conforme clausula decima setim~ i\~



Clausulas Oitava - Dos requisitos para inscri~ao

8.1 - Antes de efetuar a inscri<;:ao,0 candidato devera conhecer este edital e certificar-se de
que preenche todos os requisitos nele exigidos:
a. Estar regularmente matriculado no Curso de Direito, das Institui<;:6esde Ensino com quem
a PF/CE e a PU/CE mantenham Convenio de Coopera<;:ao;
b. Ter no minimo 80 cn§ditos integralizados e no maximo 160 creditos em integraliza<;:ao. No
ato da inscri<;:ao, os candidatos deverao apresentar c6pia, autenticada ou seguida do
original, do documento de identidade, com foto, CPF, declara<;:ao da institui<;:ao de ensino
conveniada atestando 0 total de creditos cursados e hist6rico academico atualizado em que
conste a referida informa<;:ao (total de creditos concluidos);
8.2 - Os candidatos inscritos receberao um comprovante de inscri<;:ao, cuja apresenta<;:ao
sera exigida quando da realiza<;:ao das provas, bem como 0 original de documento de
identidade para conferencia de dados.
8.3 - Somente serao considerados definitivamente inscritos os candidatos que constem da
lista de inscri<;:6esdeferidas, a ser divulgada na data prevista na c1ausula nona.
8.4 - Os candidatos que se declararem portadores de deficiencia, deverao apresentar ainda
laudo medico expedido ha, no maximo, 180 (cento e oitenta) dias, contado do termino do
periodo de inscri<;:6es, atestando a especie e 0 grau ou nivel de deficiencia, com expressa
referencia ao c6digo correspondente da classifica<;:ao internacional das doen<;:as- CID.

Clausula Nona - Do Cronograma

Data
27.10.2010
28.10.2010 a 09.11.2010
12.11.2010
17.11.2010
19.11.2010

23.11.2010
25.11.2010
29.11.2010

01.12.2010
03.12.2010
07.12.2010
09.12.2010
10.12.2010

A Comissao reserva-se 0 direito de modificar as datas aqui previstas, mediante previa
comunica<;:ao por meio das institui<;:6es de ensino conveniadas e afixa<;:ao nas portarias da
Procuradoria Federal no Ceara e da Procuradoria da Uniao no Ceara.

Clausula Decima - Do Conteudo

10.1 - 0 processo seletivo abordara os assuntos constantes do Anexo I deste Regulamen

Clausula Decima Primeira - Dos Procedimentos Avaliativos

11.1 0 processo seletivo dar-se-a em duas etapas:
a. Provaobjetiva (eliminatoriae ClaS7ia, valendo100 pontos)



b. Prova subjetiva (eliminatoria e classificatoria, valendo 100 pontos, com peso 2)

Clausula Decima Segunda - Da Prova Objetiva

12.1 - Sera realizada na data constante na Clausula nona - Do Cronograma, em local a ser
definido apos 0 termino das inscrig6es e divulgado junto alES conveniada e afixado nas
portarias da Procuradoria Federal no Ceara e da Procuradoria da Uniao no Ceara.
12.2 - 0 candidato deve chegar com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedencia do
horario previsto para a realizagao das provas. Em momento algum sera admitido no local de
realizagao do certame quem chegar depois do inicio de quaisquer das provas.
12.3 - Sera constituida de 25 quest6es de multipla escolha, a serem resolvidas em 1h e 30
min., nao sendo permitida a consulta aos codigos ou a qualquer legislagao.
12.4 - Cada questao da Prova Objetiva valera 4 (quatro) pontos, totalizando um maximo de
100 (cem) pontos, com peso 1.
12.5 - Serao considerados aprovados nesta 1a fase os candidatos que obtiverem um minimo
de 52 pontos (acerto de 13 quest6es), e estiverem entre os cinquenta primeiros
c1assificados, conforme clausula decima terceira, item 13.1, sendo os demais considerados
desclassificados.

Clausula Decima Terceira - Da Prova Subjetiva

13.1 - Sera realizada na mesma data da realizagao da prova objetiva. No entanto, somente
serao corrigidas as dos cinquenta primeiros candidatos classificados
preliminarmente. Apos a devolugao da prova objetiva ao(s) fiscais, os candidatos deverao
sair da sala, deixando nesta 0 material de consulta para a prova subjetiva, para fins de
fiscalizagao antes do inicio da prova subjetiva.

13.2 - No caso de haver um ou mais candidatos com a mesma nota do c1assificado em 50°
lugar, serao corrigidas as provas subjetivas de todos os concorrentes empatados nessa
posigao.
13.3 - Constituida de 1 (uma) questao pratica, voltada para a elaboragao de uma pega
processual, relacionada a todos os grupos do Conteudo Programatico, valendo 100 (cem)
pontos, com peso 2, resolvida no tempo maximo de 02h e 30min, sendo permitida a
consulta aos codigos (excluidos os comentarios ou quaisquer anotag6es de carater
interpretativo) .
13.4 - 0 candidato que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos, sera eliminado do
certame. Sera considerado, na corregao da prova, alem dos aspectos juridicos, 0 bom uso
do vernaculo.

Clausula Decima Quarta- Da Classificac;ao Final

14.1 - A classificagao final sera resultante da soma das pontuag6es obtidas na Prova
Objetiva (Peso 1) e na Prova Subjetiva (Peso 2).
14.2 - Em caso de identica pontuagao, serao adotados como criterios de desempate, nesta
ordem:
a. a maior nota da Prova Subjetiva;
b. a maior nota da Prova Objetiva;
c. maior aproveitamento academico, assim entendida a melhor media de notas; e
d. 0 maior numero de creditos integralizados.

Clausula Decima Quinta - Recursos

15.1 - Podera 0 candidato recorrer das pontuag6es atribuidas as provas objetiva e subjetiva,
bem como da classificagao final do certame, nos prazos estabelecidos na Clausula nona -
Do Cronograma.



15.2 - 0 pedido de recurso devera ser formulado por escrito, pelo proPriO concorrente,
devidamente fundamentado, dirigido a Presidente da Comissao do Concurso, e protocolado,
tempestivamente, junto a Procuradoria Federal no Ceara, situado no endere(fo previsto no
item 7.1.
15.3 - Sera dada vista da prova ao candidato, na sede da Procuradoria, a partir da data da
divulga(fao da nota, ate 0 termino do prazo para 0 respectivo recurso, no horario das 08:00
as 12:00h e de 14:00 as 18:00h, para que possa formular as razoes de seu recurso.

Clausula Decima Sexta - Divulga~ao dos Resultados

16.1 - 0 resultado de cada etapa do processo de sele(fao sera afixado na Portaria da
Procuradoria Federal no Ceara e da Procuradoria da Uniao no Ceara, e encaminhado para a
Dire(fao dos Cursos de Direito das Institui(foes Conveniadas, nas datas constantes na
Clausula nona - Do Cronograma.
16.2 - Ao final, serao divulgadas duas Iistas de aprovados - uma contendo os aprovados
que optaram pelo turno da manha e outra contendo os aprovados que optaram pelo turno da
tarde. 0 candidato que declarar disponibilidade para ambos os turnos constara de ambas as
Iistas. Todavia, perdera 0 direito a nova convoca(fao se, convocado para um dos turnos,
declarar nao ter disponibilidade, sendo considerado, assim, desistente da vaga.
16.3 - Sera divulgada ainda uma Iista especifica para os portadores de deficiencia, aos
quais serao destinadas 10% das vagas. Caso a classifica(fao do(s) candidato(s) portador(es)
de deficiencia, na classificac;ao geral, for mais benefica que a disposi(fao desta clausula, seu
nome constara da lista geral (dos candidatos nao portadores de deficiencia), computando-
se, todavia, sua convoca(fao para 0 perfazimento da percentagem aqui prevista.

Clausula Decima Setima- Da Convoca~ao dos Aprovados

Clausula Decima Oitava - Do Prazo de Validade da Sele~ao

()

17.1 - Alem da vaga existente, e na medida em que forem surgindo novas vagas, a criterio
da Administra(fao, os candidatos aprovados serao convocados para ingressar no estagio,
observada a ordem classificat6ria do Resultado Final e as vagas destinadas aos portadores
de deficiencia.
17.2 - A Administra(fao, a medida que as vag as forem surgindo, e segundo criterios de
conveniencia e oportunidade, alocara a vaga no turno da manha ou da tarde. 0 candidato
devera atender a convocac;ao para preenchimento da vaga no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, conforme item 17.3 deste edital.
FIM DE FILA
17.3 - 0 candidato que declarar disponibilidade para ambos os turnos, e consequentemente
constar de ambas as Iistas, somente sera convocado uma vez, ou seja, se convocado para
um dos turnos, declarar nao ter disponibilidade de horario, sera considerado desistente da
vaga no estagio, perdendo 0 direito a nova convocac;ao, ainda que para turno diverso.
17.4 - Mesmo que 0 candidato figure em apenas uma lista de aprovados (para 0 turno da
manha ou da tarde), sera considerado desistente da vaga para 0 estagio se nao atender a
convoca(fao no prazo indicado no item 17.2. Excepcionalmente, podera ser aceita, uma
unica vez, solicita~ao escrita, assinada pelo candidato convocado, para que figure no fim da
fila dos aprovados, caso nao possa preencher, de imediato, a vaga para 0 qual foi chamado.
Em hip6tese alguma sera aceito mais de um destes requerimentos, nao podendo 0
candidato sequer mudar sua opc;ao pelo turno em que pretende prestar 0 estagio.
17.5 - Somente poderao integrar 0 estagio e firmar termo de compromisso com as
Procuradorias indicadas no item 3.1 os candidatos convocados cuja previsao, devidamente
atestada pela institui(fao de ensino na qual encontra-se regularmente matriculado, de
colac;ao de grau possibilite a permanencia no estagio por um periodo minimo de 6 (sei
meses, contados da data da convocac;ao.



18.1 - A presente sele<;:8.0/2010 suprira as necessidades de estagiarios da Procuradaria
Federal e da Procuradoria da Uni8.o, verificadas no periodo de 6 (seis) meses, prorrogaveis
por igual periodo, a criterio da Administra<;:8.o, contados a partir da divulga<;:8.odo resultado
final.
18.2 - A convoca<;:8.ofar-se-a por meio de carta com Aviso de Recebimento no endere<;:o
fornecido pelo candidato, ficando 0 mesmo responsavel par infarmar qualquer altera<;:8.o.
18.3 - a n8.o atendimento a convoca<;:ao no prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s 0 recebimento
da carta de convoca<;:ao implica perda do direito a nova convoca<;:ao.

Clausula Decima Nona - Das Disposi<;oes Finais

19.1 - as candidatos aprovados terao direito a uma declara<;:ao, expedida pela Procuradoria
Federal no Ceara, na qual constarao as notas alcan<;:adas, a etapa da sele<;:ao e a sua
classifica<;:ao dentro da etapa.
19.2 - as casos omissos e as duvidas suscitadas deverao ser encaminhados par escrito a
Comissao de Recrutamento e Sele<;:aopara as devidas considera<;:oes.

Fortaleza, 26 de outubro de 2010.

(assinatura 0 original)
Jose Leandro Monteiro de Macedo

Procurador Federal - membro da Comissao

1~ Mb\. il~'4.t,tJb ~
¥ranclsco reme Mendonc;a Menezes

(assinatura no original)
Advogado da Uniao - membro da Comissao



REGULAMENTO DO PROCESSO DE SELEGAO DE ESTAGIARIOS

ANEXO I

CONTEUDO PROGRAMATICO

I - Direito Constitucional
1. Constituigao: conceito, objeto, elementos e c1assificagao.
2. Supremacia da Constituigao.
3. Interpretagao das normas constitucionais.
4. Controle de constitucionalidade.
5. Principios fundamentais.
6. Direitos e garantias fundamentais.
7. Organizagao do Estado.
8. Organizagao dos Poderes.
9. Poder Legislativo.
10. Poder Executivo.
11. Poder Judiciario.
12. Advocacia-Geral da Uniao
13. Seguridade social na Constituigao: principios, previdemcia social, assistEmcia social e

saude. A seguridade social do servidor publico.
14. Meio ambiente
15. Demais dispositivos da Constituigao Federal de 1988.

II - Direito Civil
1. Pessoas fisicas e juridicas.
2. Bens.
3. Fatos juridicos, atos juridicos e neg6cios juridicos.
4. Prescrigao e decadencia.
5. Obrigagoes: classificagao; obrigagoes solidarias; modos de extingao das obrigagoes;

compensagao e pagamento indevido.

III - Direito Processual Civil
1. Principios gerais do Direito Processual Civil.
2. Jurisdigao: conceito; caracteristicas; objetivo; poderes; principios fundamentais;

especies e 6rgaos.
3. Competencia: conceito; classificagao; criterios determinadores; modificagao; conflito
e declaragao de incompetencia.

4. Processo e procedimento: principios gerais; conceito; objeto; especies e
pressupostos processuais.
5. Sujeitos do processo: Juiz; Ministerio Publico; Partes: capacidade, representagao,
substituigao processual; substituigao das partes; litiscons6rcio, assistencia e
intervengao de terceiros.

6. Atos processuais: forma; tempo; lugar; prazo; comunicagao e nulidades.
7. Formagao, suspensao e extingao do processo.
8. Procedimento ordinario: petigao inicial; resposta do reu; revelia; provid€mcias

preliminares; julgamento conforme 0 estado do processo.
9. Prova: conceito; especies; principios gerais; objeto; onus e valoragao.
10. Sentenga e coisa julgada.
11. Recursos: conceito; fundamentos; principios; classificagao; pressupostos; efeitos e

especies.
12. Mandado de seguranga.
13. Agao civil publica /~
14. Processo cautelar: disposigoes gerais. ~ L L-,



15. Execu<;ao contra a Fazenda Publica.
16. A Lei dos Juizados Especiais Federais: generalidades.

IV - Direito Administrativo

1. Origem, Objeto e Conceito do direito administrativo.
2. 0 sistema administrativo brasileiro.
3. Administra<;ao Publica: conceito e sentidos do vocabulo; principios basicos; estrutura

administrativa; poderes e deveres do administrador publico; uso e abuso do poder; 0
regime juridico administrativo; a Administra<;ao lndireta; entidades paraestatais e
terceiro setor; 6rgaos publicos.

4. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionario; poder hierarquico;
poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polfcia.

5. Servi<;os publicos: conceito; elementos da defini<;ao; principios; classifica<;ao.
6. Ato administrativo: conceito; requisitos; merito; atributos; classifica<;ao; especies;

motiva<;ao; procedimento administrativo; anula<;ao e revoga<;ao.
7. Processo administrativo: conceito; principios; 0 processo administrativo disciplinar.
8. Contrato administrativo e Iicita<;ao.
9. Servidores publicos: direitos; deveres e responsabilidades.
10. Dominio publico: conceito; classifica<;ao; administra<;ao; utiliza<;ao; aliena<;ao; terras

e aguas publicas; prote<;ao ambiental.
11. Restri<;oes do Estado sobre a propriedade privada: especies; desapropria<;ao.
12. Responsabilidade civil do Estado.
13. Controle da administra<;ao publica: controle administrativo; controle legislativo e

controle jurisdicional. A improbidade administrativa.

V - Direito Previdenciario

1. 0 Regime Geral de Previdencia Social: normas constitucionais; beneficiarios
(segurados e dependentes); carencia e qualidade de segurado; presta<;oes
(beneficios e servi<;os); salario-de-beneficio; renda mensal do beneficio; beneficios
em especie (aposentadoria por idade, por tempo de contribui<;ao, por invalidez e
especial, auxflio-doen<;a, pensao por morte, salario-maternidade, salario-famflia,
auxilio-reclusao e auxilio-acidente); 0 beneficio assistencial de presta<;ao continuada
(Lei 8.742/93).

VI - Direito Constitucional do Trabalho

1. Direito do Trabalho: Objeto. Principios.
2. Rela<;ao de emprego: caracteristicas.
3. Normas constitucionais relativos aos trabalhadores. Direito de greve. Associa<;ao

sindical. (arts. 70 a 11 da Constitui<;ao Federal)

...


