
NUCOM - 03/08/2015 
TRT10 abre processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários 
Inscrições gratuitas pelo site do CIEE, no período de 30/7 a 9/8 
A partir desta quinta-feira (30/7), alunos do ensino médio e superior poderão se inscrever para o 
processo seletivo de estagiários do TRT10. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas 
exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), www.ciee.org.br , no 
período de 30/7 a 9/8. As provas serão objetivas e aplicadas na data provável de 23/8/2015. 
 
Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino localizadas em 
Brasília e no Tocantins. Estudantes do entorno de Brasília deverão consultar o edital para verificar 
as cidades abrangidas. 
 
As vagas destinadas aos alunos do ensino médio exigem que o estudante tenha 16 anos completos 
e esteja cursando 1º ou 2º ano do ensino médio regular ou etapa do educação de jovens e adultos 
(EJA) equivalente. 
 
Já as vagas de ensino superior disponíveis em Brasília são para as áreas de administração, 
arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências contábeis, direito, 
enfermagem, engenharia elétrica, fisioterapia, gestão de tecnologia da informação, jornalismo, 
letras, publicidade e propaganda, psicologia, secretariado executivo e segurança da informação. 
 
No estado do Tocantins as áreas de ensino superior contempladas são: administração, direito e 
sistema da informação. 
 
Do total de vagas disponíveis, 10 % são destinadas a estudantes com deficiência. O processo 
seletivo terá validade de um ano, a contar da data em que for publicado o resultado, podendo ser 
prorrogado por mais um ano a critério do TRT10. 
 
Regulamentação 
 
No Tribunal o estágio é regulamentado pela Lei 11.788/2008 e pela Portaria PRE-DIGER nº 8, de 
17/03/2014, que em seu artigo 2 define o que é o estágio no âmbito do TRT e em seu artigo 13 
determina que a seleção dos estagiários dar-se-á por seleção pública, conforme transcrito abaixo: 
 
Art. 2: Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos, mediante participação efetiva nos 
serviços, constituindo instrumento de integração, de treinamento, de aperfeiçoamento técnico-
cultural e de relacionamento humano. 
 
Art. 13: O recrutamento e a seleção de estagiários serão realizados por intermédio de agente de 
integração contratado, mediante processo seletivo precedido de edital público, observados os 
parâmetros definidos pelo Tribunal e em consonância aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade que regem a Administração Pública. 
 
 
(Aline Rodriguez) 
Esta matéria tem caráter informativo, sem cunho oficial. Permitida a reprodução mediante citação da 
fonte. Núcleo de Comunicação Social - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – Distrito 
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