
 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA EM PERNAMBUCO - PGR-CARUARU 

 
 

I - REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

    Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida – 

Asces/Unita; 

    Ser do Curso de Direito e estar cursando entre o sexto e o décimo períodos; 

        Ter disponibilidade de 8 horas semanais, no turno da manhã, distribuídas em 2 

(dois) dias, para desenvolver as atividades. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão efetuadas no período de 24 a 31 de janeiro de 2020, 

através de preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site 

www.asces.edu.br, sendo obrigatório anexar à inscrição cópias do RG e CPF, 

comprovante de residência e 01 (uma) fotos 3x4. 

 

III – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 

        Serão oferecidas 03 vagas para alunos do 6º ao 10º período, formando-se 

cadastro de reserva. 

 

Horário e dias do Estágio:  A ser acordado na PGR Caruaru. 

 

 

IV – DA VIGÊNCIA 

 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, dependendo do desempenho do aluno. 

 

http://www.asces.edu.br,/


 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

 

Serão admitidos os alunos que manifestarem por escrito, na época e forma 

próprias definidas neste edital, interesse em participar do estágio de acordo com as 

vagas disponibilizadas dentro do processo seletivo. 

 

Caso o número de interessados seja superior ao de vagas disponibilizadas, a 

escolha dos estagiários será feita, exclusivamente, com base na média das notas 

obtidas nas disciplinas já cursadas, sendo classificados aqueles com as maiores 

médias. 

 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

O resultado final será afixado no quadro de aviso do Escritório de Práticas 

Jurídicas e divulgado no site www.asces.edu.br no dia 07 de fevereiro de 2020 (sexta-

feira).  

Para outras informações, os interessados devem procurar a Secretária do 

Escritório de Práticas Jurídicas.  

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do EPJ, juntamente com a 

coordenação do Curso de Direito.  

 

Caruaru, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

Adrielmo de Moura Silva 

Coordenador do Escritório de Práticas Jurídicas – ASCES/UNITA 

  

 

Rebecca S. Santana Tabosa 

Coordenadora Adjunta do Escritório de Práticas Jurídicas – ASCES/UNITA 

http://www.asces.edu.br/

