
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

EDITAL 193/2017

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições,
conferidas pelo art. 28, inciso XXXIV do Regimento Interno do TRE/SE e 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Resolução TRE/SE
nº 122, de 17 de novembro de 2015,

RESOLVE  divulgar  a  abertura  das  inscrições  e  estabelecer  normas  visando  a  realização  de
processo  seletivo  para  o  preenchimento  de  vagas  e  formação  de  cadastro  reserva  para  estágio
remunerado  de  nível  superior  nas  seguintes  áreas:  ADMINISTRAÇÃO,  COMUNICAÇÃO  SOCIAL
(JORNALISMO),  INFORMÁTICA,  CONTABILIDADE,  DIREITO,  ENGENHARIA  CIVIL,  HISTÓRIA  e
PEDAGOGIA.

I. – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

I.a  – O processo seletivo será regido pelas normas constantes deste Edital e pela  Resolução TRE/SE nº
122, de 17/11/2015, publicada no DJE-SE em 26/11/2015;

I.b – O processo seletivo  terá validade de vinte e quatro meses, a contar da data da homologação do
resultado;

I.c – As provas de seleção destinam-se ao preenchimento imediato das vagas existentes e para a formação
de cadastro reserva do programa de estágio do Tribunal, conforme Anexo I;

I.d  –  Os  requisitos  para  a  participação  neste  processo  seletivo,  bem como  a  descrição  sumária  das
atividades e o conteúdo programático das provas estão relacionados, por área, no Anexo III;

I.e – Aos candidatos com deficiência, que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
art. 37, inciso VIII da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição, em
conformidade com o disposto nos itens I.c e I.d, sendo-lhes reservado o percentual de 20% (vinte por cento)
das vagas existentes, desprezada qualquer fração inferior a 1 (uma) vaga;

I.f – O critério de preenchimento das vagas reservadas aos candidatos com deficiência, nos termos do item
anterior, observará a proporcionalidade de quatro vagas para ampla concorrência e uma reservada para o
candidato com deficiência;

I.g – Na hipótese de não haver inscrição de candidatos na condição descrita no item anterior, durante o
prazo de inscrição deste edital, ou não havendo candidato aprovado, a vaga destinada será preenchida pelo
critério de ampla concorrência, com a estrita observância da ordem de classificação;

I.h – As provas ocorrerão no dia 09/07/2017, conforme horário estipulado no Anexo I e serão aplicadas na
SEDE do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Sergipe,  situado no Centro  Administrativo  Governador Augusto
Franco – CENAF, s/n, Bairro Capucho, Aracaju/SE. 

I.i – A inscrição será gratuita e o valor mensal da bolsa de estágio será de R$ 846,00 (oitocentos e quarenta
e seis reais) acrescido de R$ 136,40 (cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) referente ao auxílio-
transporte;

I.l – A jornada de atividades no estágio será de 20 (vinte) horas semanais, compreendidas no horário de
expediente da Seção, na qual o estagiário desempenhará suas atividades;



II – DA INSCRIÇÃO:

II.a – As inscrições para o processo seletivo de estagiário serão realizadas no período compreendido
entre  os dias 01 a  14/06,  pessoalmente,  no CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,
localizado na Rua Sílvio César Leite, nº 116 – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE, por meio do formulário
constante do Anexo V;

II.b – Somente serão aceitas inscrições de candidatos que tiverem concluído pelo menos 50% (cinquenta por
cento) dos créditos do curso superior relativo ao estágio para o qual estiver se habilitando e tiverem média
geral igual ou superior a 6,0 (seis), devendo os documentos comprobatórios serem apresentados neste ato;

II.c – É vedada a inscrição por qualquer outro meio que não o descrito no item anterior;

II.d – O descumprimento das instruções para efetivação da inscrição importará em seu indeferimento;

II.e – O candidato que necessitar de  qualquer tipo de condição  especial  para a realização das provas,
deverá solicitá-la no  ato da inscrição, indicando, no formulário de inscrição, quais os recursos  especiais
necessários  (materiais, equipamentos  etc).  Eventual  solicitação posterior  de condição especial  será
indeferida;

II.f – A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e razoabilidade;

II.g – Os candidatos concorrentes às vagas para estágio em História, além do preenchimento dos requisitos
contidos no item anterior também deverão preencher, no ato da inscrição, formulário específico, na forma do
Anexo IV deste Edital;

II.h – Não serão admitidos estagiários com menos de 16 (dezesseis) anos, filiados a partidos políticos ou
exercentes de atividades político-partidárias;

II.i  – Caberá ao CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, após efetuadas as inscrições, habilitar os
candidatos, na forma do item II.b, convocando para participação no processo seletivo, para cada área de
especialização, o quantitativo constante no Anexo II deste Edital;

II.j – O CIEE organizará uma relação de candidatos habilitados em ordem decrescente de média geral nos
respectivos cursos, sendo convocados somente aqueles que estiverem dentro do limite previsto no Anexo II
deste Edital;

II.l – Em caso de empate na classificação prevista no item II.j, todos os candidatos habilitados com a mesma
média poderão participar do processo seletivo.

III – DO PROCESSO SELETIVO

III.a  –  O TRE/SE divulgará,  até  o  dia 30/06/17, a  lista  de  candidatos  habilitados  para  participação  no
processo seletivo;

III.b – Após divulgada a habilitação dos inscritos, o processo seletivo será realizado, pelo TRE-SE, mediante
aplicação de prova objetiva de múltipla escolha, contendo 20 (vinte) questões, sendo 15 (quinze) questões
de conhecimentos  específicos  e  5  (cinco)  questões  de  Interpretação, conforme  conteúdo  programático
definido no Anexo III do presente edital;

III. c – Não haverá segunda chamada ou repetição da prova;

III. d – Não serão computadas questões às quais o candidato tenha dado mais de uma resposta ou cuja
resposta contenha emenda, borrão ou rasura;

III.e – Cada questão terá valor igual a 0,5 (meio) ponto e a prova terá 2h de duração;

III.f – A prova terá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e caráter eliminatório e classificatório, sendo
eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver média igual ou superior a  6 pontos (60% de
acertos);

III.g – No caso dos candidatos aprovados da área de Pedagogia, o candidato convocado para assumir o
estágio será avaliado quanto ao seu conhecimento em libras, com caráter eliminatório. 
III.h – Somente será admitido, na sala de provas, o  candidato que  assinar a lista de presença e estiver



munido da Carteira de Identidade ou documento oficial equivalente, desde que contenha foto atual;

III.i  –  Serão  considerados  documentos  oficiais:  carteiras  expedidas  pelos  Comandos  Militares,  pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelo Institutos de Identificação e pelo Corpos de Bombeiros Militares;
carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos,  etc);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo
com foto);

III.j – Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais;
carteira nacional de habilitação (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de
identidade; documentos ilegíveis, não identificados e/ou danificados;

III.l  – Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designado para realização das provas com, no
mínimo, trinta minutos de antecedência do horário fixado para seu início.

III.m – Não será admitido, na sala de provas, o candidato que se apresentar após o horário estipulado
para cada área conforme Anexo I;

III.n – O candidato não  poderá  portar  qualquer  aparelho  eletrônico, inclusive celular, agenda  eletrônica,
etc. durante a realização da prova. Caso isto ocorra, será automaticamente desclassificado e retirado do
local,  bem como será excluído o  candidato  que for  surpreendido,  durante a  realização da prova,  em
comunicação  com  outros  candidatos,  utilizando-se  de  livros,  notas  ou  impressos  e  quaisquer  outros
materiais de consulta ou que se ausentar do local da prova sem acompanhamento de fiscal;

III.o – O candidato só poderá levar o caderno de questões após 1h do início da prova, devendo permanecer
na sala até o referido horário;

III.p – A folha de resposta deverá ser preenchida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a qual
deve ser trazida pelo candidato no dia da prova, sob pena de não correção;

III.q – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança;

III.r – O gabarito preliminar será divulgado no dia seguinte ao da realização da prova, no sítio eletrônico, do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

IV – DOS RECURSOS, DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DIVULGAÇÂO DO RESULTADO:

IV.a – Os recursos deverão ser protocolados no TRE-SE até às 13h, do dia 11/07/17, dirigidos à Comissão
de Processo Seletivo, devidamente fundamentados, com as razões de solicitação de alteração do gabarito
ou anulação da questão, constando, ainda, o nome, número de inscrição, número do RG e assinatura do
candidato;

IV.b – Os recursos encaminhados fora deste prazo e sem os requisitos dispostos no item anterior não serão
conhecidos;

IV.c – A Comissão do Processo Seletivo terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para avaliação e julgamento dos
recursos, contados a partir do prazo final para interpô-los e, após,  divulgará gabarito definitivo contendo
eventuais modificações;

IV.d – Decididos os recursos, estes não serão submetidos a novas avaliações;

IV.e – A nota final  do candidato será o somatório do número de pontos, sendo considerado classificado e
aprovado aquele que obtiver aproveitamento em pelo menos 60% (sessenta por cento) do número total de
pontos;

IV.f – Na hipótese de empate, para fins de classificação final, terá preferência o candidato mais idoso;

IV.g  –  O TRE-SE disponibilizará,  até  o  dia 17/07/17,  no sítio eletrônico  do Tribunal  Regional  Eleitoral
resultado final.
IV.h – Não será fornecido, ao candidato, qualquer documento comprobatório de classificação no processo



seletivo, valendo, para este fim, a publicação do resultado final.

V – DA APROVAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:

V.a – Os candidatos com deficiência aprovados serão previamente convocados por Edital publicado no sítio
eletrônico do TRE-SE –  Tribunal  Regional  Eleitoral  de Sergipe,  a fim  de  serem submetidos  ao  exame
médico para verificar sua qualificação como pessoa deficiente, o grau de deficiência e a capacidade para o
exercício do estágio;

V.b – Os  candidatos aprovados pelo processo seletivo realizado pelo  TRE-SE  serão convocados pelo
CIEE para a formalização do estágio, dentro do limite de vagas ofertadas;

V.c – A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando ocorrer, respeitará a
ordem de classificação definitiva e o prazo de validade da seleção;

V.d – O Agente de Integração intermediará a contratação dos estagiários convocados;

V.e – Os candidatos aprovados serão convocados para assinar o Termo de Compromisso no limite das
vagas existentes ou que vierem a surgir dentro do prazo de validade do certame;

V.f – No ato  da convocação,  pelo  Agente  de Integração,  o  candidato  deverá apresentar  os  seguintes
documentos:

1) declaração na qual ateste que o candidato NÃO realiza estágio remunerado em qualquer outro órgão ou
empresa.
2) original e cópia da carteira de identidade e do CPF;
3)  original  e  cópia do Histórico Escolar, com Média Geral Ponderada correspondente a 6,0  (seis), no
mínimo,  devendo, ainda, o candidato ter cursado, pelo menos 50% (cinquenta por  cento) dos créditos de
seu curso;
4) original e cópia do comprovante de matrícula escolar atualizado fornecido por estabelecimento de ensino
superior;
5) certidão de quitação eleitoral e não filiação partidária;
6) original e cópia do comprovante de residência;
7) duas fotos 3x4.

V.g – O candidato convocado deverá obedecer aos prazos estabelecidos para a formalização do estágio.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

VI.a  –  Todas  as convocações, avisos, resultados e demais comunicações serão divulgados  no sítio
eletrônico do TRE/SE;

VI.b – A inscrição do candidato acarretará no conhecimento e na aceitação de todos os termos do presente
edital, não podendo alegar desconhecimento;

VI.c – Nos termos do art.3º da Lei 11.788, de 25/09/2008, o estudante, na condição de estagiário, não
terá vínculo empregatício com o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

VI.d  –  O estágio  é  regulamentado  pelo  Termo de Compromisso,  pela  Lei  11.788/08  e  pela  Resolução
TRE/SE nº 122/15 e pelas normas descritas neste edital;

VI.e – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do TRE-SE, ouvida a Comissão do Processo
Seletivo.

Aracaju/SE, 31 de maio de 2017.

DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA
Presidente do TRE/SE



ANEXO I

Quadro de vagas de Estágio de Nível Superior

Área  Vagas/Cadastro Reserva Horário Prova

Administração Cadastro Reserva 11h

Comunicação Social (Jornalismo) Cadastro Reserva 14h

Contabilidade 02 14h

Direito 03 8h

Engenharia Civil Cadastro Reserva 8h

História Cadastro Reserva 14h

Informática Cadastro Reserva 11h

Pedagogia 01 14h



ANEXO II

Quadro de número de habilitados a serem
convocados para participação no processo

seletivo

Área TOTAL DE CONVOCADOS

Administração 80

Comunicação Social (Jornalismo) 30

Contabilidade 30

Direito 90

Engenharia Civil 20

História 40

Informática 30

Pedagogia 20



ANEXO III 

1. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em Administração de Empresas.

Descrição sumária das atividades

Acompanhar  os  pedidos  de  compras;  Elaborar  relatórios,  informações,  demonstrativos  e
orçamentos;  Contactar  fornecedores;  Realizar  pesquisa  de  preços;  Verificar  as  condições  de
habilitação  das  empresas  nas  contratações;  Auxiliar  na  especificação  de  materiais  e  serviços;
Atualizar o cadastro de fornecedores; Pesquisar Atas de registro de preços no portal Comprasnet do
Governo Federal; Auxiliar na elaboração do valor de referência para processos licitatórios; Elaborar
relatórios  referentes  às  compras efetuadas  por  licitação,  dispensa  de licitação  e  suprimento  de
fundos; Exercer outras atribuições relacionadas as atividades da seção que lhes forem delegadas.

Conteúdo Programático de Administração

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1- Noções de Administração Geral: 1.1. Teoria Geral da Administração: 1.1.1 Abordagem Clássica;
1.1.2 Abordagem Humanística; 1.1.3 Abordagem Neoclássica; 1.1.4 Abordagem Estruturalista.  1.1.5
Abordagem  Comportamental;  1.1.6;  Abordagem  Sistémica;  1.2.  Processo  Administrativo:
planejamento, organização, direção e controle; 1.3 Comunicação Organizacional

2- Noções de Administração Pública: 1.1  Princípios da Administração Pública; 1.2 Administração
Direta  e  Indireta;  1.3  As  três  formas  de  Administração  Pública:  patrimonialista,  burocrática  e
gerencial. 

3-  Gestão  de  Pessoas:  3.1  Comportamento,  clima  e  cultura  organizacional;  3.2  Liderança  e
motivação; 
4- Lei nº 8.666/93: 4.1 Licitações (art.. 2º); 4.2 Atos vedados aos agentes públicos (§ 1º do art. 3º);
5- Lei nº 8.112/90: 5.1 Definição de servidor público (arts. 2º e 3º).



2. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (Jornalismo)

Requisitos

Estudantes  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em Comunicação  Social  com  ênfase  em
Jornalismo.

Descrição sumária das atividades

Elaborar  textos; Atender à imprensa  e  ao público em  geral; Realizar  cobertura de  eventos;
Redigir notícias para publicação no sítio do TRE-SE e  de redes sociais; Realizar  entrevistas  para
rádio   web;  Exercer   outras  atribuições  relacionadas  as  atividades  da  seção  que  lhes  forem
delegadas. 

Conteúdo Programático de Comunicação Social

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1.Teoria da Comunicação Social.

2. História do Jornalismo Brasileiro.

3.Técnicas de Reportagem e de Entrevista.

4. Processos de Produção e Edição de Jornal Impresso, Rádio e Televisão.



3. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE CONTABILIDADE

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis.

Descrição sumária das atividades

Analisar os lançamentos e registros quanto à regularidade e à perfeita utilização do plano de contas
do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; Verificar se os registros dos atos e fatos
de execução orçamentária,  financeira  e patrimonial  foram realizados de acordo com as normas
vigentes; Analisar as prestações de contas dos suprimentos de fundos, indicando a classificação da
despesa  orçamentaria  e  da  Variação  Patrimonial  Dinimutiva  -VPD;  Assessorar  as  Unidades  no
tocante às classificações das despesas orçamentárias  e da Variações Patrimoniais Diminutivas;
Exercer  atividades relacionadas à  elaboração  da proposta  orçamentária  e  à  programação e  ao
controle  da  execução  orçamentária  e  financeira;  Efetuar  consultas  no  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira – SIAFI; Emitir planilhas e relatórios atinentes às atividades desenvolvidas;
Exercer outras atribuições relacionadas às atividades da seção que lhes forem delegadas.

Conteúdo Programático de Contabilidade

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1.  Contabilidade  Geral:  1.1  Patrimônio:  Componentes  Patrimoniais:  Ativo,  Passivo  e  Patrimônio
Líquido 1.2 Atos e Fatos Contábeis; 1.3 Escrituração e Lançamentos dos Atos e Fatos contábeis; 1.4
Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função e Estrutura das Contas 1.5 Apuração
de Resultados; 1.6 Demonstrações Financeiras (Lei 6.404/76 e atualizações).
2. Contabilidade Pública: 2.1 Leis Orçamentárias: PPA, LDO e LOA; 2.2 Créditos Orçamentário e
Adicional; 2.3 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 7ª edição) 2.3.1 Parte I -
Procedimentos  Contábeis  Orçamentário:  Princípios  Orçamentários,  Receita  Orçamentária  e
Despesa  Orçamentária;  2.3.2  Parte  II  –  Procedimentos  Contábeis  Patrimoniais:  Elementos  das
Demonstrações Contábeis,  Mensuração de Ativos e Passivos,  Estoques,  Ativo Imobilizado,  Ativo
Intangível, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão 2.3.3
Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; 2.3.4 Parte V - Demonstrações Contábeis
Aplicadas  ao  Setor  Público:  Balanço  Orçamentário,  Balanço  Financeiro,  Balanço  Patrimonial,
Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa  e Notas Explicativas
às DCASP.



4. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE DIREITO

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em Direito.

Descrição sumária das atividades

Elaborar minutas de decisões e despachos judiciais;  Realizar estudos de legislação e pesquisas
doutrinárias  e  jurisprudenciais  referentes  às  matérias  versadas  nos  processos;  Desenvolver
atividades  cartorárias,  a  exemplo  de  registro  de  autuação  de  feitos,  montagem  de  processos,
juntada de petições, numeração de folhas, entre outros; Cumprir os despachos judiciais, elaborando
os  atos  processuais  respectivos;  Expedir  os  termos  e  certidões  dos  atos  processuais  sob  sua
responsabilidade;  Elaborar  minutas  de  editais  de  procedimentos  licitatórios,  bem  como  realizar
estudos em matéria de legislação de pessoal; Exercer outras atribuições relacionadas as atividades
da seção que lhes forem delegadas. 

Conteúdo Programático de Direito

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1.  Noções de  Direito Administrativo –  Licitação e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993 e
alterações  posteriores):  Das  Disposições  Gerais:  Dos  Princípios,  Das  Definições,  Das  Obras  e
Serviços,  Dos Serviços  Técnicos  Profissionais  Especializados,  Das Compras.  Da Licitação:  Das
Modalidades, Limites e Dispensa. Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/90).

2. Noções de Direito Constitucional – A Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais.
Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais.  Da  Administração  Pública:  Disposições  Gerais;  Dos
Servidores  Públicos  Civis.  Da  Organização  dos  Poderes:  Do  Poder  Judiciário:  Dos  Tribunais  e
Juízes Eleitorais.

3. Noções de Direito Eleitoral – Noções de Direito Eleitoral – Código Eleitoral – Lei nº 4.737, de
15/07/65, com as alterações da Constituição da República de 1988): Dos Órgãos da Justiça Eleitoral
(arts. 12 a 41). Do Alistamento (arts. 42 a 81). Das Eleições (arts. 82 a 233). Dos crimes eleitorais
(art.  289  a  354);  Lei  Complementar  n.º  64,  de  18.5.1990  (Estabelece  casos  de  inelegibilidade,
prazos de cessação e determina outras providências). Lei n.º 9.096, de 19.9.1995 (Lei dos Partidos
Políticos). Lei n.º 9.504, de 30.9.1997 (Lei das Eleições).

4.  Noções  de  Direito  Civil  –  Lei  de  Introdução  às  normas  do  Direito  Brasileiro  e  alterações
posteriores.  Das  Pessoas  Naturais:  Da  personalidade  e  da  capacidade;  Dos  direitos  da
personalidade. Das Pessoas Jurídicas: Disposições gerais. Do Domicílio.

5. Noções de Direito Processual Civil – Novo Código de Processo Civil - Lei Federal n° 13.105/2015
e alterações: Da Jurisdição e da Ação. Da competência; Da competência interna; Das Partes e dos
Procuradores: Da capacidade processual;  Dos deveres das partes e de seus procuradores; Dos
procuradores. Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça: Dos poderes, dos Deveres e da Responsabilidade
do Juiz, Dos auxiliares da justiça (Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça, Do
perito, Do Depositário e do Administrador).



5. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil.

Descrição sumária das atividades

Fazer  levantamento  de  quantitativos  e  custos  de  obras  e  serviços  de  engenharia;  Executar
orçamentos de obras; Elaborar plantas de lay-out, cortes, fachadas, detalhamentos arquitetônicos
com a utilização do AUTOCAD; Elaborar minutas de Projetos Básicos e Termos de Referências;
Realizar  vistorias;  Prestar  apoio  técnico  e  administrativo  pertinente  às  atribuições  da Seção de
Engenharia.

Conteúdo Programático de Engenharia Civil

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1.  Noções  de  Construção  Civil,  materiais  de  construção,  instalações  prediais,  normas  técnicas
pertinentes aos assuntos relacionados, resistência de materiais e fundações.

2.  Orçamento  de  obras:  Levantamento  de  quantitativos,  levantamento  de  custos,  execução  de
planilhas orçamentárias, execução de cronogramas físico-financeiros, elaboração de planilhas de
controle, com a utilização de planilhas eletrônicas.

3.  Projetos:  Representação gráfica para projetos arquitetônicos;  elaboração de cortes,  fachadas,
planta de coberta,  situação,  locação,  planta baixa,  planta de lay-out,  detalhes construtivos e de
mobiliário. Utilização do AUTOCAD.



6. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE HISTÓRIA

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em História.

Descrição sumária das atividades

Higienizar,  manusear,  conferir  e  digitalizar documentos  históricos;  Selecionar  e  classificar  os
documentos históricos pertinentes à Justiça Eleitoral; Realizar a transcrição de documentos de valor
histórico; Auxiliar  na pesquisa histórica relativa à memória da Justiça Eleitoral;  Sugerir  linhas de
pesquisa  histórica  a  partir  da  documentação  previamente  selecionada;  Selecionar,  organizar  e
arquivar documentos de valor histórico; Exercer outras atribuições que lhes forem delegadas.

Conteúdo Programático de História

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos
1. A História e suas fontes;

2. Documentos históricos: Aspectos teóricos e conceituais;

3. O historiador enquanto pesquisador;

4. A utilização da digitalização e a preservação de documentos de valor histórico;

5. A Revolução de 1930 e a criação da Justiça Eleitoral no Brasil e em Sergipe;

6. A Constituição de 1934 e a Justiça Eleitoral;

7. A participação da mulher na conquista do direito ao sufrágio universal na Constituição de 1934;

8. O Estado Novo e a Justiça Eleitoral; 

9. O fim do Estado Novo e o retorno da Justiça Eleitoral;

10. A organização da Justiça Eleitoral em Sergipe a partir de 1945;

11. A Justiça Eleitoral durante o período de 1964 a 1985;

12. A redemocratização do Brasil e a Constituição de 1988;

13. A implantação pela Justiça Eleitoral do sistema de votação eletrônica;

14. A Justiça Eleitoral de Sergipe o sistema de votação biométrica;

15. A importância do TRE/SE no contexto atual;



7. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE PEDAGOGIA

Requisitos

Ser estudante de curso de graduação de nível superior em Pedagogia e ter fluência em Libras.

Descrição sumária das atividades

Elaborar textos, estudos dirigidos, manuais; Acompanhar e colaborar com projetos desenvolvidos
pelo TRE-SE, a exemplo de Jovem Cidadão, Eleitor do Futuro, Mesário Voluntário, EnconTRE-SE, e
outros relacionados às atividades da seção; Conhecer e Participar dos processos de avaliação de
desempenho  do  TRE-SE,  colaborar  para  sua  melhoria;  Prestar  assessoria  pedagógica  de
planejamento,  supervisão,  orientação  e  administração  em programas  educacionais  do  TRE-SE;
Organizar  arquivos,  cadastros,  preencher  formulários;  Atuar  como facilitador  em treinamentos  e
palestras; coordenar reuniões junto a estagiários de nível médio.

Conteúdo Programático de Pedagogia

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual e interpretação de texto. 4. Emprego da
acentuação gráfica. 5. Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do
verbo. 8. Classes de palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11.
Emprego do sinal indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação. 

Conhecimentos Específicos
1. Fundamentos da Educação

2. O papel do pedagogo nas organizações

3. Programas e Projetos de Treinamento

4. Produção de textos 

5. Libras (prova prática)



8. ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE INFORMÁTICA

Requisitos

Estudantes de curso de graduação de nível superior em Informática.

Descrição sumária das atividades

Implantar e efetuar manutenção de projetos lógicos e físicos de redes e computadores locais e de
longa  distância;  Instalar  e  configurar  equipamentos  de  conectividade,  sistemas  operacionais  de
redes;  Diagnosticar  e  propor  solução  de  problemas  relacionados  a  comunicação  de  dados,  de
segurança  de  redes,  de  desempenho,  de  configuração  de  serviços  de  rede  e  de  sistema  de
comunicação de dados; Exercer outras atribuições relacionadas as atividades da seção que lhes
forem delegadas. 

Conteúdo Programático de Informática-Especialidade: Redes de Computadores

Conhecimento Geral

Língua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Domínio da ortografia oficial (incluindo o novo acordo
ortográfico). 3. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4. Emprego da acentuação gráfica. 5.
Flexão nominal e verbal. 6. Emprego de tempos e modos verbais. 7. Vozes do verbo. 8. Classes de
palavras. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Emprego do sinal
indicativo de crase. 12. Colocação pronominal. 13. Pontuação.

Conhecimentos Específicos

1. INDOWS SERVER – Conceitos de Domínios e Grupos de Trabalho; administração de contas e 
grupos de usuários; perfis de usuários e diretivas do sistema; segurança de recursos locais e 
compartilhados;

2. LINUX (CENTOS) – Administração de contas e grupos de usuários; agendamento de tarefas 
(cron); shell scripts; sistema de arquivos; inicialização e finalização de serviços (daemon); processo 
de boot. Configuração e gerenciamento dos serviços DNS, DHCP, PROXY (Squid), servidor Web 
(Apache), OpenSSH, Iptables e servidor de correio eletrônico;

3. REDES DE COMPUTADORES – Fundamentos do modelo OSI; fundamentos do modelo TCP/IP;
protocolos de transporte TCP e UDP; endereçamento IP;  protocolo ICMP;   protocolos Ethernet,
Frame Relay, MPLS; serviços e principais utilitários TCP/IP; elementos ativos de rede; meios de
transmissão (par trançado, fibra ótica e redes sem fio); topologia de redes LANs e WANs; Serviços
oferecidos em uma rede de computadores: servidor de arquivos, servidor web, correio eletrônico;
fundamentos de cabeamento estruturado;

4.  SEGURANÇA  EM  REDES  DE  COMPUTADORES  –  conceitos  de  criptografia  simétrica  e
assimétrica, de assinatura digital, de certificados digitais (SSL), de características do RSA, DES, e
AES, de Funções hash: MD5 e SHA-1, firewall, proxy e VPN. Backup corporativo (tipos de backup,
periodicidade, mídias e documentação).



ANEXO IV

PROJETO DOCUMENTAÇÃO DA HISTÓRIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 ÁREA DE HISTÓRIA 

TERMO DE DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins legais, estar apto a realizar as atividades como estagiário

na área de História  no Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Sergipe,  tendo plena ciência  de que,  no

exercício de minhas atribuições, estarei exposto a agentes alergênicos. 

Aracaju/SE,              de                                 de 2017.

                                                                   Assinatura do Candidato



ANEXO V

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PROCESSO SELETIVO DE 2017

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome:

RG: CPF:

Data de nascimento: Estado civil:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

Bairro: CEP:

Instituição de ensino:

Período: Turno: Curso:

Portador de necessidades especiais:    (   ) SIM        (   ) NÃO

Qual sua necessidade especial?

ATENÇÃO: No ato da inscrição o candidato deverá entregar os documentos abaixo:
• Cópia do RG e CPF
• Declaração de matrícula
• Histórico com as notas

DECLARAÇÃO

Declaro  sob  as  penas  do  Art.  299  do  código  penal,  que  as  informações  acima
prestadas são verdadeiras.

Aracaju/SE,              de                                 de 2017.

___________________________________________
Assinatura do Candidato


