TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte comunica que, nos termos da Resolução nº
25/2012-TRE/RN, de 12 de novembro de 2012, estarão prorrogadas as inscrições para selecionar estudantes de Ensino Superior dos cursos
listados no anexo I para desenvolver as atividades descritas no anexo II para o Programa Social de Estágio 2014 – Biometria Mossoró, junto
às Instituições de Ensino conveniadas a este Regional, nos termos do EDITAL abaixo:
EDITAL Nº 14
ESTÁGIO 2014 – BIOMETRIA MOSSORÓ

1.

DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições permanecerão abertas até o dia 11/12/2013 e deverão ser efetuadas junto às Zonas Eleitorais 33ª e 34ª, no Fórum
Eleitoral, situado à Avenida Abel Coelho, 1181, Abolição II, de segunda à quarta-feira, no horário das 08 às 15 horas.
1.2 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.
1.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão quando do preenchimento do formulário de inscrição. O candidato que
preencher a ficha de inscrição com dados incorretos, ou que fizer quaisquer declarações falsas, inexatas ou, ainda, que não possa
satisfazer as condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, sendo, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovada e que o fato seja constatado posteriormente.
1.4 Não será permitida a inscrição por procuração ou fora do prazo estabelecido.

2.

DAS VAGAS
2.1 Serão disponibilizadas 108 (cento e oito) vagas visando estudantes de ensino superior das Instituições Conveniadas a este Regional,
para o programa Biometria Mossoró, convocadas de acordo com a necessidade deste tribunal e distribuídas de acordo com disposto no
anexo IV deste Edital, com duração de 03 (três) meses.

3.

DA CARGA HORÁRIA
3.1 A carga horária será de 30 (trinta) horas semanais para os estudantes de ensino superior a serem cumpridas de segunda a sábado.

4.

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
4.1 Histórico Escolar com todas as matérias cursadas até dezembro de 2013;
4.2 Cópia do RG e CPF ( que deverão ser autenticadas pelo servidor do TRE-RN frente aos originais);
4.3 Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ) para os estudantes na condição de
eleitor obrigatório;
4.4 Declaração da Instituição de Ensino constando em que período do curso superior o aluno está matriculado no 2º semestre de 2013 e
o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA);

5.

DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1 Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas;
5.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. O Decreto regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, que institui a Política Nacional para a integração das pessoas com deficiência.
5.3 Em caso de convocação, deverá a pessoa com deficiência indicar, se for o caso, os recursos especiais necessários para o
desenvolvimento das suas atividades de estágio.

6.

DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classificação dos candidatos será feita pelo maior coeficiente de rendimento escolar;
6.2 Serão destinados, no mínimo, 50% das vagas existentes para o estágio aos estudantes de Instituições Públicas;
6.3 Em caso de desempate, dar-se-á prioridade na seguinte ordem: a) ao estudante de ensino público; b) ao estudante contemplado pelo
programa Universidade para todos – PROUNI e Programa de Financiamento Estudantil – FIES; c) ao estudante que tiver cumprido
maior carga horária referente à estrutura curricular; d) ao estudante que tiver a maior idade;
6.4 O estudante portador de necessidades especiais, ao ser convocado, deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, laudo médico
original ou cópia autenticada (emitido nos últimos 90 dias), que ateste a espécie e o grau ou nível de necessidades especiais de que é
portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a provável causa da
necessidade especial.

7.

DOS VALORES
7.1 Os estagiários de Ensino Superior que forem contratados farão jus a uma bolsa no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
acrescido do valor de R$ 5,00 (cinco reais) diários, referente ao auxílio-transporte, a ser pago por dia de efetivo estágio.

8.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1 A lista de classificação dos candidatos selecionados será publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, e no site do TRE/RN
(endereço eletrônico: www.tre-rn.gov.br - link concursos/programa de estágio) no dia 16/12/2013.

9.

DA CONVOCAÇÃO
9.1 O estudante selecionado e classificado dentro do número de vagas terá 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à data da
publicação do resultado, para comparecer ao Cartório Eleitoral, no horário de 08 às 15 horas, de segunda à sexta-feira para assinatura do
Termo de Compromisso.
9.2 No caso de não comparecimento do candidato no período determinado, será convocado o candidato subsequente, observando-se a
lista de classificação.
9.3 No caso do cadastro de reserva, o estudante será convocado quando da existência da vaga.

10. DA VIGÊNCIA

A contratação dos estagiários se dará por um período de 03 (três) meses.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Somente poderá concorrer às vagas de estágio o estudante de Ensino Superior que estiver regularmente matriculado no curso e tiver
cursado, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso, sendo contabilizadas também as disciplinas que o
estudante estiver cursando;
11.2 Não poderá participar do Programa de Estágio o estudante que já tenha estagiado no TRE/RN por mais de um ano, salvo se for
referente a outro curso superior, nem o estudante de Ensino Superior que esteja no último período do curso;
11.3 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente,
eliminará o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de
declaração;
11.4 É permitido ao candidato concorrer simultaneamente às vagas de ambos os turnos previstas no anexo III, devendo indicar neste
caso, na ficha de inscrição, a 1ª e a 2ª opção de turno para estágio.
11.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumado o evento que lhe diz
respeito, devendo, quaisquer modificações, serem feitas exclusivamente por meio de Edital de retificação;
11.6 É vedada a contratação de estagiário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
de Desembargadores e Juízes ou Servidores deste Regional;
11.7 É vedada a contratação de estagiário parente, ainda que por afinidade, até o segundo grau, e bem assim o cônjuge de políticos em
exercício de mandato eletivo, ou de candidatos a cargo eletivo na respectiva circunscrição eleitoral em que o estágio ocorrer;
11.8 Todos os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte.
11.9 É vedada a contratação de estagiário pertencente a diretório de partidos políticos ou que exerçam atividade partidária.
Natal/RN, 06 de dezembro de 2013

ANDRÉA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS
DIRETORA-GERAL

ANEXO I – CURSOS NÍVEL SUPERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
GESTÃO PÚBLICA – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
LOGÍSTICA – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
PROCESSOS GERENCIAIS – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
MARKETING - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;
ANEXO II – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
ESTAGIÁRIO BIOMETRIA - GERAL

•
•
•
•

AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO ELEITOR;
AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO ELEITOR;
CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DO ELEITOR;
COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS DO ELEITOR.
ESTAGIÁRIO BIOMETRIA – INFORMÁTICA

•
•
•

AUXILIAR NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
MICROINFORMÁTICA (INCLUINDO KITS BIOMÉTRICOS) NOS PONTOS DE COLETA BIOMÉTRICA;
PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS ATIVIDADES DE MICROINFORMÁTICA NOS PONTOS DE COLETA BIOMÉTRICA
SOB DEMANDA;
EXECUTAR TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES À UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA BIOMETRIA.

ANEXO III – VAGAS

•
•
•
•
•
•

CURSOS
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
GESTÃO PÚBLICA – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
LOGÍSTICA – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
PROCESSOS GERENCIAIS – GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;
MARKETING - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA;

•
•

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;

CADASTRO DE RESERVA
51 VAGAS MANHÃ – 08:00 às 13:00 hs
51 VAGAS TARDE – 13:00 às 18:00 hs

03 VAGAS MANHÃ – 08:00 às 13:00 hs
03 VAGAS TARDE – 13:00 às 18:00 hs

