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EDITAL Nº 002/2017 

PROCESSO SELETIVO 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO PIAUÍ 

torna público o Processo Seletivo para provimento imediato de 1 (uma) vaga de 

estágio para estudante que esteja regularmente matriculado a partir do 4º período do 

curso superior de graduação em Serviço Social. 

 

I - DO ESTÁGIO 

 

I.1 – Atribuições 

 

O estágio será desempenhado perante a Vara de Execuções Penais de 

Teresina, especificamente no Programa Justiça Restaurativa - PJR, com atribuições de 

proceder a visitas e fazer o acolhimento de vítimas e apenados interessados em 

participar do PJR, auxiliar no desenvolvimento das ações do PJR, através de Círculos 

Restaurativos, dentre outros. 

 

I.2 – Requisitos 

 

São condições para preenchimento da vaga de estagiário: 

 

a) apresentação de currículo profissional (preferencialmente Lattes) e histórico 

acadêmico no Curso Superior de Serviço Social; 

b) apresentação de certidões negativas criminais, emitidas pela Justiça Comum 

Estadual e pela Justiça Comum Federal, em primeiro e segundo graus, do 

domicilio do candidato; 

c) cursar, na data da posse, a partir do 4º período do curso superior de graduação 

em Serviço Social, comprovado mediante declaração e/ou comprovante de 

matrícula emitido pela respectiva Instituição de Ensino Superior. 

 

Os documentos indicados no item “c” serão apresentados pelo 

candidato no ato da posse (e antes da entrada em exercício), cuja data será 

oportunamente definida. 

 

I.3 – Do regime jurídico, da duração do estágio, da jornada e da retribuição. 

 

O estágio será regulado pelas disposições da Lei nº 11.788/08. O 

estágio terá duração de 6 (seis) meses, prorrogável a critério da OAB/PI. 

 

A jornada do estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 

semanais. 

A título de retribuição, o estagiário perceberá bolsa-auxílio mensal no 
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valor total de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição no presente Processo Seletivo implica o conhecimento e a 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não 

poderá alegar desconhecimento, em hipótese alguma. 

 

A inscrição será feita mediante protocolo na sede da OAB/PI de 

pedido de inscrição contendo em anexo currículo profissional (preferencialmente 

Lattes), cópia de comprovante de endereço, documento oficial com foto, CPF, 

histórico acadêmico e certidões negativas criminais indicadas no item I.2 “b”. 

 

III – DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A seleção ocorrerá por meio da análise de currículo e entrevista a ser 

realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais de Teresina, de caráter classificatório, 

eliminatório e irrecorrível, em que serão avaliados aspectos éticos e técnicos por meio 

de exteriorização de comportamentos, bem como oralidade, comunicação, pró-

atividade e disponibilidade. 

 

III.1 – Do Resultado Final 

 

O resultado final do processo seletivo será homologado por ato do 

Presidente da OAB/PI e publicado no Diário da Justiça do Piauí e/ou no site da 

OAB/PI. 

 

IV – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

Evento Horário/data Meio/local 

Inscrições 
Das 9h às 12h e das 14h às 17h 

de 18 a 21 de julho de 2017 

Protocolo do pedido de inscrição 

na sede da OAB/PI, localizada à 

Rua Governador Tibério Nunes, 

s/n, Bairro Cabral, Teresina/PI 

Entrevistas 
Das 7h às 13h de 24 a 28 de 

julho de 2017 

Vara de Execuções Penais de 

Teresina, no Fórum Cível e 

Criminal “Des. Joaquim de Sousa 

Neto”, localizado à Praça Des. 

Edgar Nogueira, S/N, Centro 

Cívico, Cabral, Teresina/PI 

Resultado final e 

Homologação 
31 de julho de 2017 Site da OAB/PI e/ou DJPI 
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V - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

Este processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a contar da data 

da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada a critério da OAB/PI. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Após a convocação, o candidato terá o prazo máximo de 01 (um) dia 

para apresentação da documentação necessária e assinatura do termo de estágio, salvo 

comprovação, dentro do prazo acima, de impossibilidade. 

 

Outras informações referentes ao processo seletivo poderão ser 

obtidas na OAB/PI ou pelo telefone (86) 2107-5817. 

 

Todas as comunicações referentes ao processo seletivo serão 

realizadas por meio eletrônico, devendo o candidato verificar periodicamente o e-mail 

que informou no momento da inscrição, bem como acompanhar os informes no site da 

OAB/PI. 

 

Teresina/PI, 17 de julho de 2017. 

 

 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 
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