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O TRT da 3ª Região selecionará 2 (dois) alunos, para compor cadastro de reserva 
na Vara do Trabalho de Itajubá/MG, sendo 1 (um) estagiário (a) para o turno da 
manhã e 1 (um) estagiário (a) para o turno da tarde. 
 

Os interessados deverão observar o seguinte: 
 
1) estar matriculado e frequente no 6º período; 
2) ter média 6 (seis) na matéria de Direito Processual Civil I e Direito do Trabalho I; 
3) possuir conhecimento e prática em informática. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Os estudantes irão compor cadastro de reserva; 

 Valor da bolsa-estágio: R$ 950,00; 

 Auxílio-transporte: R$ 10,00 por dia estagiado; 

 Horário: A combinar com o supervisor; 

 Carga horária: 4h diárias e 20 h semanais; 

 A convocação para preenchimento das vagas de estágio existentes e futuras 

será realizada por contato telefônico e/ou via e-mail. 

 

Os interessados deverão apresentar no Núcleo de Prática Jurídica, 4º andar do 
prédio anexo, até o dia 09/08/2019: 
 

 Ficha de inscrição para estágio (folha 2 abaixo); 

 Certidão de matrícula (documento físico); 

 Comprovante de notas (um print da tela do portal do aluno com a média 

das matérias de Direito do Trabalho I e Direito Processual Civil I; 

 Xerox da carteira de identidade e do CPF; 

 Xerox do comprovante de endereço residencial. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Dados do(a) acadêmico(a): 
  

Nome: ________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Nº de matrícula: ______________________  6º Período, Turma: __________________________ 

Data de Nascimento: _____ / _____ / ______ Naturalidade:_______________________________ 

CPF nº: ________________________________ RG nº:  _________________________________ 

Endereço: 

 

Rua/Av./Trav.: __________________________________________________ , nº ____________ 

Aptº.: ___________  Bairro: _______________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________ CEP: ____________________ 

Telefones:  ____________________________________________________________________ 

 

Informações bancárias: 
 
Nome do banco onde possui conta:_________________________________________________ 

Agência:_____________________ Número de conta corrente: __________________________ 

 

Opção do horário para o estágio: (     ) manhã ou (     ) tarde. 

 
Pouso Alegre, ______ de _______________________ de 2019. 

 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
 

OBS: Apresentar, no momento da devolução desta ficha, certidão de matrícula (documento 
físico); comprovante de notas (um print da tela do portal do aluno com a média das 
matérias: Direito do Trabalho I e Direito Processual Civil I; xerox da carteira de identidade e 
do CPF; xerox do comprovante de residência e informações bancárias (nome do banco, 
agência e número de conta corrente). 


