
 

SELEÇÃO COMPLEMENTAR PARA ESTÁGIO NO MINISTÉRIO                       PÚBLICO DE 

PERNAMBUCO 

 

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 ao décimo período; 

Ter disponibilidade de 12 horas semanais, no turno da manhã ou tarde, distribuídas 

em 03 (três) dias, para desenvolver as atividades, de 15/08/2022 a 09/12/2022. 

Não está em outro local de estágio e não ser servidor público. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições complementares serão efetuadas no período de 10 a 17 de agosto de 

2022, através de preenchimento de formulário próprio na secretaria do EPJ. 

 

III – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 PROMOTORIA QUANTIDADE DE 

ESTAGIÁRIOS 

1 CARUARU  05 

2 AGRESTINA  02 

3 BELO JARDIM 02 

4 BEZERROS 02 

5 BREJO 02 

6 CACHOEIRINHA 02 

7 JATAÚBA  01 

8 JUREMA  01 

9 PANELAS  02 

10 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 03 

11 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ  02 

12 SÃO CAETANO  02 

   



 

 TOTAL DE VAGAS  26 

 

Horário e dias do Estágio: A ser acordado no MPPE. 

 

IV – DA VIGÊNCIA 

 

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

respeitando o cronograma de atividades do Escritório de Prática Jurídica. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

 

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

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

disponibilizadas e 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. 

Os candidatos selecionados ficarão ainda sujeitos à aceitação da Promotoria para onde 

forem designados, designação esta que será realizada pelo Ministério Público de Pernambuco. 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

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

divulgado no site www.asces.edu.br no dia 18 de agosto de 2022 (quinta-feira). 

Todos os estagiários selecionados devem comparecer ao auditório do   Ministério 

Público de Caruaru que fica na Rua José Florêncio Filho, S/N, Bairro: Universitário, 

Caruaru/PE, para uma reunião de início de estágio, sob pena de desclassificação na presente 

seleção. Esta reunião ocorrerá no dia 22 de agosto de 2022(segunda-feira) às 10h para os 

estagiários aprovados.  

Os estagiários deverão comparecer no dia 19 de agosto de 2022(sexta-feira) ao 

Escritório de Prática Jurídica para recber o Formulário e o Termo de Estágio Voluntário que 

deverão ser prenchidos, assinados e apresentados no dia da reunião presencial na sede do 

MPPE Caruaru. 

Para outras informações, os interessados devem procurar a Supervisão do Escritório 

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


 

de Práticas Jurídicas. 

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

coordenação do Curso de Direito. 

 

Caruaru, 10 de agosto de 2022. 

  

 

Adrielmo da Silva Moura 

Coordenador do Escritório de Práticas Jurídicas – ASCES/UNITA 

 

 

Antonio Rafael Vicente da Silva 

Coordenador Adjunto do Escritório de Práticas Jurídicas – ASCES/UNITA 


