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EDITAL 001/2021

 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE RESERVA DE 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, DA ÁREA DE DIREITO, DA PROCURADORIA-

GERAL DO ESTADO.

O  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  SELEÇÃO  DE  ESTAGIÁRIOS,  nomeado  pela 
Portaria  nº  1869/2021,  de  06  de  maio  de  2021,  com  fundamento  no 
Regulamento do Programa de Estágio aprovado pela Portaria nº 111, de 
13 de setembro de 2007, com suas posteriores alterações,

Considerando  a  declaração  pública  de  pandemia  em  relação  ao 
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 
2020,  assim  como  a  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de 
Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, bem 
como  a  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância 
Nacional  –  ESPIN  veiculada  pela  Portaria  nº  188/GM/MS,  em  4  de 
fevereiro de 2020;

Considerando,  ainda,  as  restrições  atuais  que  implicam  na  não 
recomendação de realização de provas de concurso de forma tradicional 
e  presencial,  como  dispõe  o  art.  12  e  seguintes  da  Portaria  n. 
111/2007,  inclusive  com  decisões  judiciais  que  têm  cancelado  a 
realização de diversos certames a fim de se evitar aglomerações;

Considerando, por fim,  o despacho de Nº 735/2021-PGE, proferido no 
presente  processo  e  que  determina  a  abertura  de  processo 
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administrativo  destinado  a  selecionar  novos  estagiários  para  os 
quadros da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, com o lançamento 
de edital de chamamento e seleção que tenha como critério objetivo e 
impessoal  a  média  aritmética  das  notas  obtidas  pelos  estudantes 
durante todo o curso de direito, aferível mediante a apresentação de 
histórico escolar. 

R E S O L V E:

Abrir o Processo Seletivo de estagiários de nível superior, da área de 
Direito, para a formação do quadro de reserva da Procuradoria-Geral do 
Estado, em conformidade com os convênios firmados com as instituições 
de ensino, a partir de análise do histórico escolar de cada candidato, 
nos termos do presente edital.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. O período de inscrição será de 17 de maio a 31 de maio de 2021. 
1.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no 

site da PGE/SE (www.pge.se.gov.br  ), através do link para as inscrições que   
estará  disponível  a  partir  do  dia  17  de  maio  de  2021. Para  ter 
confirmada  a  inscrição,  o  candidato  deverá  preencher,  no  referido 
link, a ficha de inscrição e anexar os documentos ali solicitados: 1. 
DOCUMENTO  OFICIAL DE  IDENTIFICAÇÃO e;  2. HISTÓRICO  ESCOLAR OFICIAL 
emitido  pelas  instituições  de  ensino,  atualizado  (datado  de,  no 
máximo,  30  dias)  e  assinado  (física  ou  eletronicamente)  pelo 
representante da instituição de ensino superior.
1.3.  Somente  serão  aceitos  os  HISTÓRICOS  ESCOLARES  COM  MÉDIA 
ARITMÉTICA  GERAL EM  TODAS AS  DISCIPLINAS CONCLUÍDAS  PELO CANDIDATO 
igual ou superior a 8,5 (OITO E MEIO).
1.4. Após o período de inscrições, a Procuradoria Geral do Estado 
divulgará,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  no  site  da  instituição 
(www.pge.se.gov.br),  a  ordem  classificatória  dos  candidatos  com  as 
respectivas médias.
1.5.  O  prazo  das  inscrições  poderá  ser  prorrogado  por  ato  do 
Presidente da Comissão de Coordenação de Provas e Exames Para Seleção 
de Estagiários. 
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1.6. Somente poderá se inscrever no certame o estudante que tiver 
concluído pelo menos o 4º (quarto) período do curso de Direito em 
estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos.

2. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
2.1. O processo seletivo é composto de 01 (uma) etapa, constante do 
preenchimento de ficha de inscrição e envio de DOCUMENTO OFICIAL DE 
IDENTIFICAÇÃO e  HISTÓRICO ESCOLAR OFICIAL emitido pelas instituições 
de ensino, nos termos do item 1.2. 
2.2. Serão considerados aprovados os candidatos com média aritmética 
geral nas disciplinas já concluídas igual ou superior a 8,5 (oito e 
meio).
2.3. Será considerada, para fins de classificação, até a segunda casa 
decimal no cálculo da média aritmética das notas, desconsideradas as 
demais.
2.4. Compete ao candidato acompanhar as divulgações realizadas pela 
Procuradoria Geral do Estado quanto aos atos referentes ao presente 
processo seletivo no site da instituição (www.pge.se.gov.br).
2.5. Será excluído do processo seletivo o candidato que não cumprir os 
requisitos exigidos nos itens 1.6, 2.1 e 2.2.
2.5.  A  classificação  será  efetuada  por  ordem  decrescente  da  média 
global  aritmética  das  notas  das  disciplinas  concluídas  pelos 
candidatos. Caso haja empate, será considerado melhor classificado o 
candidato que, sucessivamente: 
I  -  possuir  maior  média  nas  disciplinas  já  concluídas  de  direito 
constitucional;
II  -  possuir  maior  média  nas  disciplinas  já  concluídas  de  direito 
administrativo;
III  -  possuir  maior  média  nas  disciplinas  já  concluídas  de  direito 
tributário; 
IV – estiver cursando a faculdade com maior nota na última avaliação 
do Índice Geral de Cursos (IGC) divulgada pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC)
V - tiver maior idade.
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3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
3.1.  A  classificação  provisória  e  a  ordem  classificatória  final 
homologada  pela  comissão  serão  divulgadas  no  endereço  eletrônico 
www.pge.se.gov.br e nos murais do edifício-sede da Procuradoria-Geral 
do Estado.
3.2. Caberá recurso contra o resultado da classificação provisória, no 
que pertine exclusivamente à correção da média apurada e a ordem de 
classificação, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
divulgação  do  respectivo  ato  no  site  da  instituição,  mediante 
preenchimento de formulário próprio (Anexo II), devendo o recurso ser 
protocolado  no mesmo  site (www.pge.se.gov.br),  através do  link que 
será disponibilizado quando da divulgação do resulto provisório.

4. DA CONTRATAÇÃO
4.1. O candidato aprovado deverá apresentar-se à Corregedoria-Geral da 
Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados  do  edital  de  convocação,  a  ser  divulgado  no  endereço 
eletrônico  www.pge.se.gov.br  e  nos  murais  do  edifício-sede  da 
Procuradoria Geral do Estado, munido dos seguintes documentos:
I - declaração pessoal, conforme Anexo I deste Edital;
II - documento atualizado e assinado pelo representante da instituição 
de ensino (datado de, no máximo, 30 dias), comprobatório de regularidade 
escolar, emitido pela instituição, com a indicação do período cursado 
pelo candidato aprovado;
III - cópia de documento oficial de identificação;
IV - cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
V - 2 (duas) fotos recentes, tamanho 3x4;
VI  -  histórico  escolar  atualizado  e  assinado  pelo  representante  da 
instituição de ensino (datado de, no máximo, 30 dias)
VII – cópia do título de eleitor;
VIII – cópia da carteira de trabalho.
4.2. A ausência de qualquer dos documentos descritos no item anterior 
impede a contratação do estagiário.
4.3. No prazo improrrogável previsto no item 4.1, o candidato aprovado 
poderá  renunciar  a  sua  colocação  em  relação  a  todos  os  demais 
aprovados, sendo reclassificado como último da lista de aprovados. Em 
caso  de  renúncia  por  mais  de  1  (um)  candidato,  serão  os  mesmos 
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reclassificados  no  final  da  lista  de  aprovados  segundo  a  ordem 
decrescente de pontuação. 
4.4.  Os  candidatos  aprovados  que  apresentarem  todos  os  documentos 
descritos no item 4.1, serão convocados, por meio de edital divulgado 
no  site  www.pge.se.gov.br  e  nos  murais  do  edifício-sede  da 
Procuradoria Geral do Estado para, no prazo de 10 (dez) dias, firmarem 
o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  e  iniciarem  a  prestação  das 
atividades.
4.5. Será considerado desistente o candidato que, convocado na forma 
do item 4.4, não comparecer para assinar o Termo de Compromisso e 
iniciar imediatamente o estágio.
4.6. A contratação dos candidatos aprovados, sem vínculo empregatício, 
dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, firmado 
entre a Procuradoria-Geral do Estado, a Instituição de Ensino Superior 
conveniada e o Estagiário.

5. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O processo seletivo tem validade de 01 (um) ano, a contar da data 
de  homologação da  classificação final,  podendo ser  prorrogado, uma 
única  vez,  por  igual  período,  a  critério  do  Procurador-Geral  do 
Estado.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O estágio terá a carga horária compatível com as disposições da 
Lei 11.788/2008 e será cumprido dentro do horário de expediente da 
Procuradoria-Geral do Estado, atualmente no turno da manhã.
6.2. Será assegurada ao estagiário o recebimento de bolsa de estágio e 
auxílio transporte, proporcionais à frequência.
6.3. Compete à Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado a 
escolha da área de realização do estágio.
6.4. A organização do certame será atribuída a Procuradores do Estado, 
reunidos  sob  Comissão,  e  nomeados  por  ato  do  Procurador-Geral  do 
Estado.
6.5. Consideram-se prorrogados os prazos previstos neste Edital até o 
primeiro dia útil subsequente, se o termo final cair em feriado ou dia 
em que não haja expediente na Procuradoria-Geral do Estado. 
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6.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de 
Estagiários.

Aracaju,   13 de maio de 2021  

SAMUEL OLIVEIRA ALVES
Corregedor(a) Geral
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ANEXO I

DECLARAÇÃO PESSOAL

                      ...................................................
.........................................................................
..................,  residente  e  domiciliado(a)  na  cidade 
de  ...........................................,  à 
(rua/avenida)  ...........................................................
........................................,   nº  ..........,  aptº 
nº  ..........,  Bairro  ................................, 
CEP  ....................,  fone  residencial  .........................., 
fone  celular  ................................,  e-
mail.....................................................................
.  nos termos da Portaria nº 111/2007, da Procuradoria-Geral do Estado, 
compromete-se a cumprir fielmente as atividades que lhe forem delegadas e 
declara,  sob  as  penalidades  legais  vigentes,  não  possuir  antecedentes 
criminais.

Aracaju,...... de ....................... de .............
(Local e data)

..........................................................
Assinatura do(a) estagiário(a)
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ANEXO II

RECURSO DO RESULTADO PROVISÓRIO
EDITAL 001/2021 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO 
DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, DA ÁREA DE DIREITO, DA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.
Orientações
1. O recurso do resultado provisório deverá ter por objeto apenas a 
pontuação do candidato e a sua classificação.
2.  O  Resultado  definitivo  será  divulgado  no  endereço  eletrônico 
www.pge.se.gov.br e nos murais do edifício-sede da Procuradoria-
Geral da Estado.
3. O recurso deverá ser protocolado exclusivamente através do site 
da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.se.gov.br).
Fundamentação do recurso:
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