
ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

EDITAL 001/2017

 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 COORDENAÇÃO DE PROVAS E EXAMES PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, nomeado pela Portaria nº 1369/2017, de 
08 de maio de 2017, com fundamento no Regulamento do Programa de 
Estágio aprovado pela Portaria nº 111, de 13 de setembro de 
2007, com suas posteriores alterações, resolve: Abrir o Processo 
Seletivo/2017  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.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1. O período de inscrição será de 22 de maio a 02 de junho de 
2017.
1.2. As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  pela 
internet,  através  do  site  da  PGE/SE 
(www.pge.se.gov.br/concurso/estagio).
1.3.  Será  considerado  inscrito  o  candidato  que  preencher 
corretamente todos os dados constantes no formulário existente 
no  site  citado  no  item  anterior  e  confirmar  sua  inscrição 
através do e-mail que será enviado para o endereço eletrônico 
pessoal  informado no  momento  do  preenchimento  do  referido 
formulário. 
1.4. A ausência de confirmação da inscrição, através  do e-mail 
que será enviado para o endereço eletrônico pessoal informado no 
momento  do  preenchimento  do   formulário,  implicará  no  não 
reconhecimento da inscrição requerida.
1.5. Quaisquer dúvidas relativas à seleção poderão ser sanadas 
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das 08 às 12 horas, na sede da Procuradoria-Geral do Estado, 
sala da Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral do Estado, situada 
na Praça Olímpio Campos, nº 14, Bairro Centro, Aracaju(SE), CEP 
49.010-150, telefones (79) 3198-7636 ou (79) 3198-7600.
1.6. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato do 
Presidente da Comissão de Coordenação de Provas e Exames Para 
Seleção de Estagiários. 
1.7. O estágio somente será concedido ao candidato aprovado e 
regularmente  matriculado  a  partir  do  4º  (quarto)  período  do 
curso  de  Direito  em  estabelecimentos  de  ensino  oficialmente 
reconhecidos.
1.8. É permitida a inscrição no processo seletivo de candidatos 
que  ainda  não  cumpriram  o  requisito  do  item  anterior,  que 
somente será exigido no momento da contratação.
2. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2.1. O candidato que for pessoa com deficiência, nos termos da 
legislação vigente, após a inscrição realizada nos moldes dos 
itens 1.2 a 1.4, deverá apresentar-se, com o comprovante de 
inscrição, no período de 22 de maio a 05 de junho de 2017, das 
8:00 às 12:00h, à sede da Procuradoria-Geral do Estado para 
preenchimento de declaração por meio da qual atestará a espécie 
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 
CID,  inclusive,  para  assegurar  previsão  de  adaptação  de  sua 
prova e/ou local de realização, apresentando, na oportunidade, 
cópia de seu documento de identidade.
2.2. Os candidatos que, dentro do período acima citado, não 
atenderem  ao  disposto  no  item  2.1  deste  edital,  não  serão 
considerados pessoas com deficiência para o certame.

3. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
3.1. O processo seletivo é composto de 01 (uma) etapa, constante 
de  prova  objetiva  contendo  60  (sessenta)  questões,  todas  de 
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conhecimentos  específicos,  nas  disciplinas  de  Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito 
Processual  Civil  e  Direitos  Difusos  e  Coletivos,  Direito  do 
Trabalho,  Direito  Tributário  e  Direito  Previdenciário, 
elaboradas em consonância com o programa constante no Anexo I 
deste Edital.
3.2. Cada questão valerá 01 (um) ponto.
3.3.  Somente  serão  considerados  aprovados  os  candidatos  que 
obtiverem  o  mínimo  de  50%  (cinquenta  por  cento)  de 
aproveitamento.
3.4. Aos candidatos portadores de deficiência será reservado o 
percentual de 10% (dez porcento) das vagas que vierem a surgir 
no prazo de validade da seleção, conforme artigo 17, § 5º da Lei 
nº 11.788/2008.
3.5. A prova será realizada no dia 11 de junho de 2017, das 09 
às 12 horas, no Colégio Estadual Professor João Costa (antigo 
Colégio Costa e Silva), localizado na Avenida Augusto Franco, 
s/nº, bairro Getúlio Vargas, CEP nº 49055-080,  nesta Capital. O 
local e a data de realização da prova poderão ser alterados até 
5 (cinco) dias antes de sua aplicação, por meio de divulgação no 
sítio da Procuradoria-Geral do Estado - www.pge.se.gov.br.
3.6. Compete ao candidato acompanhar a divulgação da informação 
prevista no item 3.5 deste edital.
3.7. O candidato deverá apresentar-se ao local da prova com 30 
(trinta) minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica 
azul  ou  preta,  comprovante  de  inscrição  e  documento  de 
identidade original.
3.8. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo 
qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar documento que bem o identifique;
d)  ausentar-se  da  sala  de  provas  sem  autorização  e/ou  o 

http://www.pge.se.gov.br/
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acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do 
seu início;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o 
autorizado pela Coordenação de Provas e Exames para seleção de 
estagiários no dia da aplicação das provas;
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, 
Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k)  for  surpreendido  em  comunicação  com  outras  pessoas  ou 
utilizando-se  de  livro,  anotação,  impresso  não  permitido  ou 
máquina calculadora ou similar;
l) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer 
tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, 
notebook,  tablets,  smartphones  ou  outros  equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares e fones de ouvido;
m)  perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 
3.9. Só será permitida a saída do candidato da sala de provas, 
transcorrida 01 (uma) hora do seu início.
3.10. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da 
sala o caderno de questões e a Folha de Respostas personalizada.
3.11. A classificação será efetuada por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos pelos candidatos. Caso haja empate no 
somatório  de  pontos,  será  considerado  melhor  classificado  o 
candidato que sucessivamente: 
I - obtiver maior pontuação na prova de direito constitucional;
II - obtiver maior pontuação na prova de direito administrativo;
III - obtiver maior pontuação na prova de direito tributário; 
IV - tiver maior idade.
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4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
4.1.  O  gabarito  oficial  da  prova  objetiva,  o  resultado 
provisório e o resultado definitivo serão divulgados no endereço 
eletrônico www.pge.se.gov.br e nos murais do edifício-sede da 
Procuradoria-Geral do Estado.
4.2. Caberá recurso contra o gabarito oficial da prova objetiva 
e contra o resultado provisório da seleção, ambos no prazo de 03 
(três)  dias  úteis,  contados  da  data  de  divulgação  dos 
respectivos atos, mediante preenchimento de formulário próprio 
(Anexo  III),  que  será  disponibilizado  e,  posteriormente, 
entregue  e  protocolado  na  Corregedoria-Geral  da  Procuradoria 
Geral do Estado de Sergipe, no endereço informado no item 1.5. 
5. DA CONTRATAÇÃO
5.1. 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 II 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 
de  ensino,  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; e
VI - histórico escolar atualizado e  assinado pelo representante 
da instituição de ensino (datado de, no máximo, 30 dias).
5.2. A ausência de qualquer um dos documentos descritos no item 
anterior impede a contratação do estagiário.
5.3. O candidato portador de deficiência aprovado na seleção, 
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quando convocado para tomar posse, deverá submeter-se à perícia 
médica, apresentando laudo médico com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
5.4. No prazo improrrogável previsto no item 5.1, 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 reclassificados no final da lista de aprovados 
segundo a ordem decrescente de pontuação. 
5.5.  Os  candidatos  aprovados  que  apresentarem  todos  os 
documentos descritos no item 5.1, 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.
5.6. Será considerado desistente o candidato que, convocado na 
forma  do  item  5.5,  não  comparecer  para  assinar  o  Termo  de 
Compromisso e iniciar imediatamente o estágio.
5.7.  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.

6. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
6.1.  O processo  seletivo tem  validade de  02 (dois)  anos, a 
contar da data de divulgação do resultado definitivo (item 4.1), 
podendo  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  a 
critério do Procurador-Geral do Estado.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.  O  estágio  terá  a  carga  horária  de  20  (vinte)  horas 
semanais, a ser cumprida conforme expediente da Procuradoria-
Geral do Estado, atualmente no turno da manhã.
7.2.  Será  assegurada  ao  estagiário  a  percepção  de  bolsa  e 



ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

auxílio transporte, proporcional à freqüência.
7.3.  Compete  à  Corregedoria-Geral  da  Procuradoria-Geral  do 
Estado a escolha da área de realização do estágio.
7.4. A organização do certame será atribuída a Procuradores do 
Estado, reunidos sob Comissão, e nomeados por ato do Procurador-
Geral do Estado.
7.5. 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. 
7.6.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de 
Coordenação de Provas e Exames para Seleção de Estagiários.

Aracaju, 08 de maio de 2017.

Samuel Oliveira Alves
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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ANEXO I - PROGRAMA

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito, objeto e 
classificações.  Aplicabilidade  das  normas  constitucionais. 
Interpretação  das  normas  constitucionais.  Do  controle  de 
constitucionalidade: sistema brasileiro. Ações constitucionais. 
Princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. 
Dos deveres individuais e coletivos. Dos direitos políticos. Dos 
partidos políticos. Da organização do Estado. Da organização dos 
poderes. Da ordem econômica - financeira. Da ordem social.

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: conceito; 
elementos;  poderes  do  Estado;  organização  política  e 
administrativa  do  Estado;  administração  pública  e  governo; 
entidades  políticas  e  administrativas;  órgãos  e  agentes 
públicos;  natureza  e  fins  da  administração  pública. 
Administração Direta e Indireta: autarquias, fundações públicas; 
empresas públicas e de economia mista; agências reguladoras; 
contratos  de  gestão  entre  a  Administração  Direta  e  as 
Organizações  Sociais.  Servidores  Públicos.  Princípios 
constitucionais  da  Administração  Pública.  (Direito 
Constitucional  Administrativo).  Poderes  administrativos.  Atos 
administrativos.  Processo  Administrativo  (Lei  9.784/99). 
Contratos administrativos. Licitação. Parceria público-privada. 
Serviço público e obra pública. Regime jurídico das concessões e 
permissões do serviço público. Intervenção do Estado no domínio 
econômico e social. Restrições do Estado sobre a propriedade 
privada: tombamento, servidões administrativas e desapropriação. 
Bens públicos. Sistema de controle da Administração Pública. 
Responsabilidade administrativa por infrações. Responsabilidade 
civil do Estado. Prescrição e decadência.

DIREITO CIVIL:  Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro. Parte geral do Código Civil. Responsabilidade civil. 
Obrigações.  Contratos  –  Parte  geral  (arts.  421  a  480). 
Usucapião.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL e DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS: 
Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais. 
Da Função Jurisdicional: Da Jurisdição e da Ação, Competência 
Interna.  Dos  Sujeitos  do  Processo:  Das  Partes  e  dos 
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Procuradores, do Litisconsórcio e da Intervenção de Terceiros, 
Dos  Poderes,  dos  Deveres  e  da  Responsabilidade  do  Juiz,  Da 
Advocacia Pública. Dos Atos Processuais. Da Tutela Provisória. 
Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Do Processo 
de Conhecimento e do Cumprimento da Sentença. Do Processo de 
Execução: da execução em geral, da execução por quantia certa, 
da execução contra a Fazenda Pública, dos Embargos à Execução, 
da suspensão e da extinção do processo de execução. Execução 
Fiscal (Lei 6.830/80). Dos Processos nos Tribunais e dos Meios 
de Impugnação das Decisões Judiciais. Do Mandado de Segurança 
(Lei  Federal  12.016/09).Dos  juizados  especiais  da  fazenda 
pública  (Lei  12.153/2009).Lei  da  Ação  Civil  Pública  (Lei  nº 
7.347 de 24 de Julho de 1985); Lei da Improbidade (Lei nº 8.429 
de 02 de Junho de 1992); e Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078 de 11 de setembro de 1990): parte processual.

DIREITO  DO  TRABALHO:  Direitos  do  trabalhador  na 
Constituição Federal de 1988. Princípios e fontes do Direito do 
Trabalho.  Contrato  de  Trabalho:  conceitos,  requisitos, 
classificação;  alteração  e  extinção.  Partes:  Empregador  e 
Empregado;  Características. Suspensão e Interrupção do Contrato 
de  Trabalho.  Aviso  prévio.  Estabilidades  e  garantias 
provisórias. Duração do trabalho. Férias. Salário e Remuneração: 
Definição;  Diferença;  Elementos  integrantes  da  remuneração. 
FGTS. Prescrição e decadência. Direitos Coletivos. Comissões de 
Conciliação Prévia. Renúncia e Transação. Lei de Terceirizações 
(Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017).  

DIREITO  TRIBUTÁRIO: Conceito  de  tributo.  Espécies  de 
tributos.  Natureza  jurídica  específica  dos  tributos.  Sistema 
constitucional  tributário.  Princípios  constitucionais 
tributários. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos 
dos Estados e do Distrito federal. Da repartição das receitas 
tributárias.  Competência  tributária.  Imunidades.  Fontes  do 
direito tributário. Legislação tributária: vigência, aplicação, 
integração e interpretação. Obrigação tributária: Classificação. 
Fato gerador: Hipótese de incidência e seus aspectos e fato 
imponível.  Capacidade  tributária  ativa  e  passiva.  Sujeição 
passiva  tributária:  contribuinte;  responsável  tributário. 
Responsabilidade  tributária:  dos  sucessores,  de  terceiros  e 
pessoal. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO:  Seguridade  Social  na 
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Constituição Federal de 1988 (arts. 194 a 204 da Constituição 
Federal) .

ANEXO II
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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)

                                        

ANEXO III
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RECURSO DO GABARITO OFICIAL
EDITAL 001/2017 - 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. Use folha separada para cada questão.
2.  Anulada  uma  questão,  os  pontos  correspondentes  serão 
atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido.
3.  O Resultado do julgamento do Recurso será divulgado no 
endereço  eletrônico  www.pge.se.gov.br  e nos  murais  do 
edifício-sede da Procuradoria-Geral da Estado.
4. O recurso deverá ser protocolado na sede da Procuradoria-
Geral do Estado, nos termos do item 4.2 do Edital.
Disciplina e questão recorrida: 

Fundamentação do recurso:

Fonte(s) que embasam a argumentação do candidato:
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RECURSO DO RESULTADO PROVISÓRIO
EDITAL 001/2017 - 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. Use folha separada para cada questão.
2. O recurso do resultado provisório deverá ter por objeto 
apenas a pontuação do candidato e a sua classificação.
3.  O  Resultado  definitivo  será  divulgado  no  endereço 
eletrônico www.pge.se.gov.br e nos murais do edifício-sede da 
Procuradoria-Geral da Estado.
4. O recurso deverá ser protocolado na sede da Procuradoria-
Geral do Estado, nos termos do item 4.2 do Edital.
Fundamentação do recurso:


