
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 



 
Características do Processo Seletivo 

Cursos: 

 Ensino Médio regular e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 Direito; 

 Sistema da Informação. 

Região: Tocantins/TO. 

Período de Inscrição: 05/01/2018 a 22/01/2018. 

Procedimentos para 
Inscrições: 

 Os candidatos deverão obrigatoriamente encaminhar e-mail 
para processoseletivo.brasilia@ciee.org.br com o assunto TERCEIRO 
PROCESSO SELETIVO TRT10 – TO 2017 e contendo a documentação solicitada 

no subitem 2.4 para que seja validada a sua documentação; 

 Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 

 Após a inscrição, não será permitido ao candidato alterar os dados informados; 

 Os estudantes com deficiência deverão enviar 
para processoseletivo.brasilia@ciee.org.br , somente durante o período de 
inscrição, laudo médico, original ou cópia autenticada (emitido nos últimos 90 

dias), atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças e a provável causa da deficiência. 

Requisitos: 

 Poderão inscrever-se os alunos que estudem em instituições de ensino localizadas 
somente nas localidades de Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Gurupi e Palmas, 
localizadas no Estado de Tocantins, e estejam regularmente matriculados; 

 A inscrição de alunos matriculados em outras localidades será considerada sem 
efeito; 

 Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos completos; 

 Apenas poderão se inscrever no processo seletivo estudantes dos cursos e 
semestres elencados no quadro a seguir: 

ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO 

Nível Médio Matriculados 

Ensino Médio regular e/ou 
Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) 

16 anos completos e 
cursando o 

1º ou 2º ano do ensino 
médio regular ou etapa do 

EJA equivalente 
                                                         
 ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR 

CURSO SEMESTRE 

DIREITO Do 4º ao 6º semestre 

SISTEMA DA 
INFORMAÇÃO 

Do 2º ao 4º semestre 

 

  

Benefícios: 

 A bolsa de estágio mensal de nível superior será de R$ 720,00 (setecentos e vinte 
reais) e a de nível médio R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), referente à 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

 A bolsa de estágio mensal de nível superior será de R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta 
reais) e a de nível médio R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), referente à 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais; 

 O estagiário tem direito a auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia 
útil; 

 O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio alimentação, auxílio-
saúde, etc. 

Carga-Horária: 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas semanais, em horários e turnos a serem definidos pelo TRT10. 

Fases do  
Processo Seletivo: 

 Análise documental; 

 Classificação; 
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 Convocação. 


