
 
Curso de Direito 

1º/2022 

 

 

EDITAL 01/2022 

SELEÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS - SAJ  

 
 

Encontram-se abertas, na Secretaria do Curso de Direito do campus Poços de Caldas, no período de 

07 a 14 de março de 2022, as inscrições para o processo de seleção de estagiários para atuação no 

Serviço de Assistência Judiciária-SAJ, conforme abaixo:  

 

 

 

ESTÁGIO REMUNERADO PRÉ-REQUISITO 

LOCAL / PERÍODO 

CARGA  

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS 
PERÍODO DE MATRÍCULA 

DO ALUNO 

SAJ / Manhã 20 horas 02 7º, 8º ou 9º 

SAJ / Tarde 20 horas 03 7º, 8º ou 9º 

 

 

 

I – INSCRIÇÃO 

 

1.1. Os requerimentos de inscrição deverão ser instruídos com os documentos abaixo listados e 

encaminhados para o e-mail coord.direito@pucpcaldas.br com cópia para os e-mails 

paulavg@pucpcaldas.br e saj@pucpcaldas.br:  

 

a) Histórico Escolar atualizado, emitido pelo SGA;  

b) Declaração de Matrícula, emitida pelo SGA;  

c) Declaração do(a) candidato(a) de que tem disponibilidade para cumprir a carga horária 

semanal referente à vaga disponibilizada, conforme o caso e de acordo com os horários 

especificados no item 1.2 seguinte. 

 

1.1.1 Os(as) candidatos(as) às vagas de monitoria para o SAJ deverão preferencialmente possuir a 

carteira de estagiário da OAB. 

 

1.2. As atividades deverão ser desempenhadas de acordo com a vaga escolhida, nos horários abaixo:  

a) Período da manhã: de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min;  

b) Período da tarde: de segunda à sexta-feira, das 14h00min às 18h00min.  

 

1.3. Em nenhuma hipótese o horário do estágio poderá coincidir com o horário das aulas em que o 

candidato estiver matriculado, devendo o mesmo se atentar a isto no momento da opção pelo período 

da vaga pretendida.  
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1.4. O formulário de inscrição a ser preenchido encontra-se no site www.pucpcaldas.br  > Graduação 

> Direito > Notícias.  

 

1.5. As inscrições estarão abertas no período de 07 a 14 de março de 2022, e serão efetivadas 

exclusivamente nos moldes já dispostos no item 1.1.  

 

1.6. Cada candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas.  

 

 

II – EXAME DE SELEÇÃO 

 

2.1. Concluídas as inscrições, os(as) candidatos(as) serão submetidos a Exame de Seleção, perante 

Banca Examinadora composta de Professores do Curso de Direito, designados pela Coordenadora do 

Curso de Direito da PUC Minas em Poços de Caldas e pelo Coordenador do Serviço de Assistência 

Judiciária-SAJ. 

 

2.2. O Exame de Seleção realizar-se-á por meio da análise dos documentos descritos no item 1.1, para 

além de entrevista a ser realizada com os candidatos selecionados, caso necessário. 

 

2.3. A Banca Examinadora indicará os candidatos apontados como 1º e 2º colocados para o período 

da manhã, e 1º, 2º e 3º colocados para o período da tarde. 

 

2.5. No caso de empate na avaliação dos candidatos, o desempate será feito da seguinte forma:  

a) O rendimento escolar do(a) candidato(a) com base na média geral obtida até o período 

anterior ao que se encontra;  

b) Entrevista individual com o(a) candidato(a) sobre sua disponibilidade de atendimento às 

obrigações inerentes ao cargo de estagiário. 

 

2.6. Os cinco candidatos aprovados começarão a desempenhar suas atividades na qualidade de 

estagiários do Serviço de Assistência Judiciária-SAJ a partir do dia 04 de abril de 2022. 

 

2.7. O candidato aprovado para o exercício do estágio remunerado receberá certificado expedido pela 

Coordenação de Estágio da PUC Minas em Poços de Caldas. O total de horas do certificado será 

proporcional à carga horária por ele desempenhada, podendo sofrer alteração em caso de 

descumprimento, por parte do estagiário, de suas atribuições.  

 

2.8. Não haverá instância superior da revisão de notas atribuídas pela Banca Examinadora.  

 

 

III – REMUNERAÇÃO 

 

3.1. Para a jornada básica de 20 horas semanais, a PUC concederá bolsa de complementação 

educacional no valor R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), acrescentada ainda de vale transporte 

mensal no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sendo que o pagamento será via crédito bancário. 
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IV – PRAZOS E RESULTADOS 

 

4.1. O Professor Presidente da Banca Examinadora tornará público o resultado do processo de 

seleção até o dia 17 de março de 2022. 

 

4.2. Os alunos selecionados serão contatados pelo setor de estágio da PUC Minas em Poços de Caldas 

para efetivação de sua contração. As atividades de estágio terão início a partir do dia 04 de abril de 

2022. 

 

  

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  

 

  

Poços de Caldas, 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Maria Catarina Rocha Oliveira de Carvalho 

Coordenadora do Curso de Direito 

 

 

 

 

 

 


