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da Resolução n° 001/2012, deste Tribunal de Justiça, que se encontra VAGO, desde o dia 14 de maio de 2018, o Juízo de Direito da
Comarca de Boca da Mata, de 1ª entrância, a ser preenchido por REMOÇÃO.
Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema Administrativo
Integrado – SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste Edital, sob pena de não conhecimento se
realizado de outra forma.
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos quinze (15) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018).
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

EDITAL N.º 77/2018
PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS
ECONÔMICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR REGULARIZADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, QUANDO
CONCLUÍDO O 4º PERÍODO, POR REGIME DE CRÉDITOS, OU 2º ANO, QUANDO O REGIME FOR SERIADO.
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Desembargador Otávio Leão Praxedes, no uso das atribuições, FAZ
SABER aos ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DAS FACULDADES REGULARIZADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, QUE CONCLUÍRAM O 4º PERÍODO, POR REGIME DE CRÉDITO, OU 2º ANO, QUANDO O REGIME FOR SERIADO, que
será realizado, pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas - ESMAL, mediante as regras determinadas neste EDITAL, o
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ECONOMIA.
1. DO PROCESSO SELETIVO E DA COMISSÃO DO CERTAME
1.1. O processo seletivo será promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas – ESMAL e a prova realizar-se-á
na Cidade de Maceió/AL.
1.2. A Comissão do certame foi designada através da Portaria Nº 444, de 26 de abril de 2018, pelo Presidente do Tribunal de Justiça de
Alagoas, e é composta pelos membros listados abaixo, presidida pelo primeiro e secretariada pelo segundo:
Nome
Função
Anderson Santos dos Passos
Magistrado –Coordenação de Projetos Especiais /ESMAL
Marcondes Grace Silva
Servidor e Secretário
Alexandre de Caiado Castro Moraes
Membro
Guilherme Rossilho
Membro
Ana Paula Barros Ramos
Membro
Renan Gustavo Ferro Gonzaga
Membro
1.2.1. Os membros da Comissão, em suas ausências, impedimentos ou qualquer outro afastamento eventual, serão substituídos por
pessoas designadas pela Comissão de Certame.
1.2.2. Nas hipóteses de ausências, impedimentos ou qualquer outro afastamento eventual do presidente da Comissão do Certame, suas
atribuições serão exercidas pelo membro de idade mais elevada dentre os membros da Comissão.
1.3. A Comissão decidirá por maioria de votos. Ela será responsável pela elaboração, aplicação, ﬁscalização e correção das provas, bem
como pela classiﬁcação do (a)s candidato (a)s, publicação, divulgação dos resultados e julgamento dos recursos.
2. DO ESTÁGIO
2.1. O estágio terá carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período vespertino ou matutino, tendo duração de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, havendo interesse, exclusivo, do Poder Judiciário.
2.2. O(a) estudante aprovado(a) e convocado(a) receberá, a título de bolsa de estágio, a importância correspondente a um salário
mínimo mensal, acrescido do valor correspondente ao auxílio transporte, não fazendo jus à hora extra ou a quaisquer outros adicionais
de remuneração.
2.3. O(a) candidato(a) aprovado(a) só será efetivamente convocado(a) se, quando da admissão, não estiver cursando o último ano letivo
ou os dois últimos períodos do curso de Ciências Econômicas.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. Serão destinadas 10% (dez por cento) das vagas previstas no Edital às pessoas com deﬁciência, assim consideradas aquelas que se
enquadram nas categorias previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 (e suas alterações), na Súmula 377 do Superior Tribunal
de Justiça e no Decreto Federal nº 8.368/2014.
3.1.1. Caso a aplicação do percentual previsto no item anterior resulte em um número fracionado, este será elevado até o primeiro
número inteiro subsequente.
3.1.2. A deﬁciência não poderá ser incompatível com o exercício das atividades de estagiário(a) do Poder Judiciário.
3.1.3. O (a) candidato (a) que se declarar portador de deﬁciência concorrerá em igualdade de condições com o (a)s demais candidato (a)
s no que concerne: I - ao conteúdo das provas; II - à avaliação e aos critérios de aprovação; III - ao horário e ao local de aplicação das
provas; e, IV - à nota mínima exigida para todo(a)s o (a)s demais candidato(a)s.
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o (a) candidato(a) deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deﬁciência.
b) encaminhar o laudo médico emitido, no máximo, 12 meses antes da data da publicação do presente Edital –, que comprove a
deﬁciência alegada e que consigne a espécie, o grau ou o nível da deﬁciência, o código correspondente da Classiﬁcação Internacional
de Doenças (CID), bem como a provável causa da deﬁciência, na forma do subitem abaixo.
3.3. O(a) candidato(a) portador(a) de deﬁciência deverá digitalizar e enviar, pelo sistema e-stagium, o laudo médico a que se refere à
alínea “b” do subitem 3.2 para o endereço eletrônico estagio.esmal.tjal.jus.br, no menu inscrições, até o dia 18 de maio de 2018.
3.4. A inobservância do disposto nos subitens 3.2 e 3.3 deste Edital acarretará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas
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