TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL Nº 003/2015*
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA 2016
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte comunica, nos termos da Resolução nº 25/2012TRE/RN, de 12 de novembro de 2012, alterada pelas Resoluções TRE-RN n.º 22, de 04 de novembro de 2014, e
nº 22, de 13 de outubro de 2015, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que estarão
abertas as inscrições do Programa Social de Estágio deste Tribunal com vistas a selecionar estudantes de nível
médio para lotação nos Cartórios Eleitorais, conforme Anexo I deste EDITAL:
1. DA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 11 de dezembro de 2015.
1.2. Para se inscrever, o candidato que tiver interesse nas vagas de estágio para as 33ª e 34ª Zonas
Eleitorais, município Sede Mossoró/RN, deve fazer a inscrição no Cartório Eleitoral em que deseja estagiar
(33ª ou 34ª ZEs), informando a sua opção no formulário próprio.
1.3. Para os demais municípios que tenham mais de uma Zona Eleitoral, o processo seletivo será unificado.
Nesse caso, os estagiários selecionados serão lotados nas unidades cartorárias mediante sorteio, exceto o
primeiro colocado, que poderá escolher a sua lotação.
1.4 O candidato às vagas das Zonas Eleitorais com processo unificado deve fazer sua inscrição nos locais
definidos no Anexo II, conforme item 5.1 deste edital.
2. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas nas
zonas eleitorais cuja oferta seja igual ou superior a 10 (dez).
2.2. 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, regulamentador da Lei
Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que institui a Política Nacional para a Integração das Pessoas com
Deficiência.
2.3. Em caso de convocação, deverá a pessoa com deficiência indicar, se for o caso, os recursos especiais
necessários para o desenvolvimento das suas atividades no estágio.
3. DO NÚMERO DE VAGAS
3.1. O quantitativo total de vagas é de 139 (cento e trinta e nove), a serem preenchidas com estudantes do ensino
médio, distribuídas nas 69 (sessenta e nove) zonas eleitorais do Estado, de acordo com o Anexo I deste Edital.
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
4.1. Ficha de Inscrição com todos os dados pessoais e curriculares do estudante;
4.2. RG e CPF (cópias autenticadas pelo servidor do cartório frente aos originais);
4.3. Histórico escolar com todas as disciplinas cursadas no ano de 2015; e
4.4. Declarações de que tratam o item 9.
5. DO LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições serão realizadas nos cartórios eleitorais, nos locais definidos no Anexo II, no horário de
expediente padrão das Zonas Eleitorais.
5.2. O cartório eleitoral somente receberá a documentação que estiver completa e legível, observando-se o
que consta do item 17.3 deste edital.
5.3. Os candidatos que não possuírem os históricos escolares no período de inscrição, poderão entregar
posteriormente, até às 12h dos dias 07 e 08/01/2016, sob pena de ter sua inscrição desconsiderada.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. A classificação será realizada pelo maior coeficiente de rendimento escolar.
6.2. O coeficiente será calculado a partir da média aritmética simples das notas obtidas nas seguintes
disciplinas: Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua Estrangeira,
computadas as notas do 2º ano para os alunos do 3º ano e as notas do 1º ano para os alunos do 2º ano.
7. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
7.1. Para concorrer às vagas de estágio, somente poderão participar os estudantes do ensino médio de escolas
públicas ou particulares, regularmente matriculados a partir do 2º ano, com idade mínima de 16 (dezesseis) anos,
completados até o dia do início do estágio, e que possuam frequência regular na respectiva instituição de ensino.
7.2. Quando houver oferta de apenas 01 (uma) vaga, esta será destinada a estudante de escola pública, se houver
sido classificado.
7.3. Quando houver oferta de mais de 01 (uma) vaga, será destinado o percentual mínimo de 50% (cinquenta por
cento) das vagas aos estudantes de escolas públicas, arredondando-se para o próximo número inteiro, nos casos
de número ímpar de vagas.
7.4. Em caso de desistência, a chamada do próximo candidato obedecerá ao critério definido no item anterior.
8. DOS EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
8.1. Os candidatos classificados deverão comparecer ao cartório eleitoral, no período de 11 a 12/02/2016, para as
providências relativas aos exames admissionais.
8.2. Ao final do Programa de Estágio 2016, os estagiários deverão ser submetidos aos exames demissionais.
9. DAS VEDAÇÕES
9.1. É vedada a contratação de estagiário:
a) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, de
desembargadores, juízes ou servidores deste Tribunal;
b) que seja parente, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, 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;
c) pertencente a diretórios de partidos políticos ou que exerça atividades partidárias.
10. DO DESEMPATE
10.1. O desempate dar-se-á na seguinte ordem:
a) candidato que estiver no ano escolar mais adiantado;
b) candidato que não for repetente ou não estiver cursando disciplina em dependência
c) candidato que tiver a maior idade.

11. DO VALOR DA BOLSA
11.1. A remuneração da bolsa-estágio será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
12. DO AUXÍLIO-TRANSPORTE
12.1. Será concedido ao estagiário auxílio-transporte no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de efetivo estágio.
13. DA JORNADA DE ATIVIDADE EM ESTÁGIO
13.1. A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais.
14. DA PUBLICAÇÃO DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
14.1. A lista dos classificados e selecionados para o estágio no TRE/RN será publicada no Diário da Justiça
Eletrônico – DJe, no site do TRE-RN, www.tre-rn.jus.br , em 22/03/2016.
15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
15.1. O estagiário selecionado deverá comparecer ao cartório eleitoral no qual se inscreveu, no período de
28/3/2016 a 1º/4/2016, a fim de assinar o termo de compromisso, portando os seguintes documentos:
I - 01 (uma) foto 3 X 4;
II - cópia e originais de RG e CPF;
III- declaração da instituição de ensino constando o ano em que o aluno está matriculado em 2016;
IV - cópia e original do título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; e
V - atestado médico que comprove estar o candidato apto ao exercício das funções de estagiário.
15.2. No caso de não comparecimento do candidato, no período acima previsto, para assinar o termo de
compromisso, será convocado o candidato subsequente, observando-se a ordem de classificação, respeitado o
percentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas destinadas aos estudantes de escolas públicas.
16. DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO
16.1. A contratação dos estagiários dar-se-á por um período de 07 (sete) meses, com datas de início e término
especificadas no Anexo III.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Somente serão aceitos os estudantes que puderem se adequar ao horário de expediente padrão dos
cartórios eleitorais.
17.2. Todas as etapas do processo seletivo obedecerão ao Cronograma do Anexo IV deste Edital.
17.3. Serão desclassificados os candidatos, cuja documentação, ao ser analisada pela SLD/COED/SGP, esteja
incompleta e/ou ilegível ou, ainda, que tenha sido enviada fora do prazo estabelecido no Anexo IV deste Edital.
17.4. Os recursos previstos no Anexo IV deverão ser protocolizados no cartório eleitoral onde o estudante realizou
sua inscrição, até às 12 horas, obedecidos aos respectivos prazos.
17.5. O cartório eleitoral deverá encaminhar os recursos à SLD/COED, via e-mail, na mesma data em que for
protocolizado.
Natal/RN, 30 de novembro de 2015.
SIVANILDO DE ARAÚJO DANTAS
Diretor-Geral em substituição
* Republicado por incorreção no Anexo III.

