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O TRT da 3ª Região selecionará 3 (três) estudante para o turno da manhã e 3 (três) estudantes 
para o turno da tarde para participar do Programa de Estágio nas unidades da Justiça do 
Trabalho de Pouso Alegre. 
 
Os alunos interessados deverão observar os seguintes critérios estabelecidos pelo TRT: 
 
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. 
4) Os estudantes irão compor cadastro de reserva. O preenchimento das vagas existentes e das 
que vierem a surgir será realizado de acordo com a ordem de classificação, observado o 
período em curso e o turno disponível para estágio; 
5) Caso a vaga de estágio exija período diverso ao cursado pelo estudante ou a jornada de 
estágio seja incompatível com o horário de atividade escolar, o candidato deverá aguardar o 
surgimento de vaga compatível; 
6) A convocação para preenchimento das vagas de estágio existentes e futuras será realizada 
por contato telefônico e/ou e-mail encaminhado ao estudante. Serão considerados os dados 
informados pela instituição de ensino, sendo de responsabilidade do candidato mantê-los 
sempre atualizados, sob pena de exclusão do cadastro; 
7) O TRT 3ª Região não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, 
endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, incorreto, desabilitado, mensagem 
bloqueada pelo Firewall/Antivírus; 
8) Será excluído do cadastro de reserva o candidato que recusar oferta de vaga compatível com 
a disponibilidade de horário e período do curso. Não ocorrendo a desistência formal, será 
excluído o candidato que não responder, no prazo de 02 (dois) dias úteis da data do envio, e-
mail enviado pela Seção de Estágio. 
 
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: 20 horas semanais. 

 
Os interessados deverão apresentar no Núcleo de Prática Jurídica, 4º andar do prédio anexo, 
até o dia 25/10/2019: 
 

 Ficha de inscrição para estágio devidamente preenchida (folha 2 abaixo); 
 Declaração da Faculdade, contendo o período em curso e o número de matrícula; 
 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: ________________________________________________________________________ 

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

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

CPF nº: ________________________________ RG nº:  _________________________________ 

Endereço: 

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

Aptº.: ___________  Bairro: _______________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________ CEP: ____________________ 

Telefone:  ________________________ Email: ________________________________________ 

 

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, uma declaração da Faculdade 
contendo o período em curso e o número de matrícula do aluno; 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). 


