
EDITAL Nº 001/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO  

PAULO ROBERTO CARVALHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa 
jurídica de direito privado, instituída mediante registro junto a Ordem dos Advogados 
do Brasil – Secao Ceara sob n.º 1.813, estabelecida na Rua Julio Lima n.º 230, bairro: 
Cidade dos Funcionarios, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, e inscrita no CNPJ 
n.º 29.695.658/0001-47, neste ato representada, por Paulo Roberto de Lima Carvalho, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob n.º 38.061, torna público, para 
conhecimento de todos os interessados, o Edital do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, para provimento de vagas de Estágio em conformidade com as 
disposições da Lei nº 11.788/2008, no período de 21 de maio ate 01 de junho do 
corrente ano, para o desenvolvimento de suas atividades de acordo com as condições 
definidas neste edital.  

 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 A participação no presente processo seletivo implica a completa ciência e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL; 

1.2 Os interessados em participar do presente processo seletivo deverão preencher a 
inscrição e demais formulários exigidos nos anexos – quando houver - de forma 
completa, sob pena, de ter sua inscrição indeferida; 

1.3 Somente serão admitidas inscrições realizadas exclusivamente por meio 
eletrônico cujas informações complementares e convocação para as demais etapas, 
serão disponibilizadas no site: www.paulocarvalho.adv.br, aba “Selecao de 
Estagiarios”, bem como, via e-mail somente para os candidatos classificados; 

1.4 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas, entrevistas, e avaliação pratica, cabendo exclusivamente ao 
candidato interessado observar rigorosamente o edital o qual será responsável por 
acompanhar o desdobramento desta seleção, consultando o andamento no respectivo 
site de acordo com cronograma; 

1.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, a veracidade das 
informações fornecidas no ato da inscrição. Qualquer incorreção ou ausência de 
informação que leve ao indeferimento de sua inscrição, não será passível de recurso; 

1.6 Por tratar-se de processo seletivo simplificado, de natureza privada, a participação 
no certame sera sem ônus para o candidato, não sendo devido o pagamento de 
qualquer taxa ou antecipação de despesa, devendo o interessado, após previamente 
selecionado, arcar somente com as custas de deslocamento para a realização de prova 
escrita, entrevista e avaliação pratica de conhecimentos; 
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1.7 A Sociedade Individual de Advocacia realiza o presente processo seletivo visando à 
transparência de seu processo de seleção e registra que não tem o dever de realizar 
qualquer contratação de pessoa que não atenda a sua missão, visão e valores, bem 
como, ao Codigo de Conduta, baseado em princípios éticos e morais estabelecidos 
pelo fundador; 

1.8 O presente Edital aplica-se em igualdade de condições aos brasileiros natos e 
naturalizados, cidadãos portugueses amparados pelo Estatuto da Igualdade e aos 
estrangeiros de qualquer nacionalidade que possua fluência no idioma nacional e 
comprove estar em situação regular perante aos órgãos de fiscalização e controle, 
devendo apresentar, obrigatoriamente, Certidao de Regularidade emitida pela Policia 
Federal; 

 

2. DAS VAGAS DE ESTÁGIO: 

2.1 As vagas serão disponibilizadas por área de conhecimento, e o quantitativo poderá 
ser alterado para mais ou para menos sem prévio comunicado aos interessados, 
mediante critérios internos objetivando, exclusivamente, atender aos interesses da 
Sociedade Individual de Advocacia no momento da convocação. 

AREA 01: DIREITO: 02 (DUAS) vagas; 

AREA 02 ADMINISTRACAO DE EMPRESAS: 01 (UMA) vaga; 

AREA 03: CIENCIAS CONTABEIS: 01 (UMA) vaga; 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO: 

3.1 AREA 01: Apoiar a realização e o desenvolvimento das atividades da Sociedade 
Individual de Advocacia mediante a realização de atividades teóricas e praticas 
processuais, tais como: I- Digitacao e digitalização de documentos para movimentação 
de processos ou procedimentos de natureza judicial ou administrativa, proceder 
arquivamento de documentos, montagem de pastas de arquivo de documentos 
relacionados aos processos e procedimentos, realizar a conversão para meio digital de 
processo físicos; II- Realizacao de pesquisas bibliográficas, de legislação, doutrinas e 
jurisprudencias; III- Acompanhamento de processos e das publicações oficiais, inclusão 
e atualizacao dos dados processuais em sistema informatizado e demais atos 
correlatos; IV-Acompanhamento de processos junto as secretarias das varas e a 
participação em audiências de conciliação, instrução e mediação ou arbitragem; V-
Elaboracao de minutas e contra minutas de pecas processuais, tais como: procurações, 
contratos, declarações, petições iniciais, pecas de defesa e recursos; VI-Realizacao de 
diligencias cartorárias em serventias judiciais e extrajudiciais e pratica de outros atos 
correlatos; VII-outras atividades relacionadas a área juridica.  



3.2 AREA 02: Auxiliar na elaboração de instrumentais administrativos, técnicos e apoiar 
a realização e o desenvolvimento das atividades da Sociedade Individual de Advocacia 
mediante a realização de atividades teóricas e praticas, tais como: I- Digitacao e 
digitalização de documentos; II- Realizacao de pesquisas em bancos de dados de fontes 
abertas, bibliográficas, legislação, artigos científicos e demais documentos normativos 
empresariais; III-Auxiliar no desenvolvimento e acompanhamento de projetos de 
concessão de credito de longo prazo junto aos bancos e instituições financeiras de 
fomento ao credito e bancos de desenvolvimento; IV-Acompanhamento, estudo, 
desenvolvimento e melhoramentos de processos e rotinas administrativas da 
Sociedade Individual de Advocacia, bem como, da clientela contratada e contratante 
da Sociedade e elaborar proposições de melhoria para o aumento da eficiência e 
eficácia; V-Elaboracao e adaptação de metodologias, ferramentas e das funcoes 
administrativas; VI-Elaboracao de Planejamento Estrategico, Mapeamento de 
Processos, Mensuracao de desepenho, Balanced Scorecard; VI- Participar nas reuniões 
da equipe técnica de projetos e acompanhar visitas empresariais; VII- Outras 
atividades relacionadas a área da Administracao de Empresas no setor privado e 
Publico;  

3.3 AREA 03: Auxiliar na elaboração de instrumentais técnico-contabeis e apoiar a 
realização e o desenvolvimento das atividades da Sociedade Individual de Advocacia 
mediante a realização de atividades teóricas e praticas, tais como: I- Digitacao e 
digitalização de documentos; II- Realizacao de pesquisas em bancos de dados de fontes 
abertas, bibliográficas, de legislação, artigos científicos e demais documentos 
normativos empresariais para adoção das melhores praticas contábeis de acordo com 
os Pronunciamentos Contabeis; III-Auxiliar no desenvolvimento e acompanhamento de 
projetos de concessão de credito de longo prazo junto aos bancos e instituições 
financeiras de fomento ao credito e bancos de desenvolvimento; IV-
Acompanhamento, estudo, desenvolvimento e melhoramentos de processos e rotinas 
contabeis da Sociedade Individual de Advocacia, bem como, da clientela contratada e 
contratante da Sociedade; V-Elaboracao e adaptação de metodologias, ferramentas e 
das funcoes contabeis; VI-Elaboracao de Planilhas de calculo de custos, atualização 
monetária, conversão de moedas e índices financeiros, projeções de resultados, 
montagem de fluxos de caixa, inversões, demonstrativos, resumos, plano de contas; 
VI- Participar nas reuniões da equipe técnica de projetos para adoção de melhores 
praticas contábeis nos processo de elaboração dos projetos de concessão de Credito 
baseados no SEAP (Sistema de Elaboracao e Analise de Projetos) fornecido pelo Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB); VII- Outras atividades relacionadas a contabilidade 
publica e privada;  

 

4. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO DE ESTÁGIO: 

4.1 Duração prevista do Termo de bolsa: 06 (seis) meses, renováveis por igual período, 
até o tempo limite permitido pela legislação vigente a época da contratação ou da 
renovação do contrato  de estagio; 

4.2 Valor da bolsa: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal; 



4.3 Valor do Auxílio transporte : R$ 75,00 (setenta e cinco reais) mensal; 

4.4 Horário do estágio: Segundas-feiras às Sextas-feiras a partir das 08:00h ate às 
17:00h, não ultrapassando o limite máximo diário de 06 (seis) horas por dia, mediante 
prévio acordo entre o candidato selecionado e a administração da Sociedade Individual 
de Advocacia, com vistas a não causar prejuízos educacionais ao candidato contratado; 
e, eventualmente, aos Sábados das 09:00h às 13:00h; 

4.5 Carga horária Semanal: 30 horas; 

4.6 Local do exercício das atividades: Nas dependências da Sociedade Individual de 
Advocacia e junto aos órgãos e entidades públicos e privadas em que for necessário a 
presença do estagiário; 

4.7 IMPORTANTE: Os aprovados no presente certame, após convocação, deverão 
comprovar residência na Região Metropolitana de Fortaleza/CE e apresentar toda 
documentação exigida (Copia da Identidade Civil, Regularidade de Inscricao no 
Cadastro de Pessoa Fisica, Comprovante de residência atualizado, Certidoes negativas 
das Justicas Federal, Estadual e Militar, Certidao de Antecedentes Criminais fornecidos 
Pela Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social e Policia Federal, Declaracao da 
Universidade ou Faculdade que e’ aluno regularmente matriculado, Apresentacao de 
Historico Escolar atualizado, Comprovacao de participação nos cursos e demais 
eventos conforme apresentados na plataforma lattes do CNPq). Em momento 
posterior, serão encaminhados para avaliação médico-admissional. 

4.8 Somente os candidatos que apresentarem toda documentação e forem 
considerados aptos nos exames médicos admissionais poderão ser contratados em 
regime de estágio. Em caso de desistência após convocação, o candidato deve 
formalizar seu pedido no prazo de 05 dias úteis no endereço de inscrição; 

4 4.9 Em caso de aprovação, o candidato, após convocação, deverá comparecer, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, no endereço indicado no ato da convocação, para 
assinatura de contrato, sob pena, do não comparecimento, ser considerado sua 
desistência tácita.  

5. PRÉ-REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 

5.1 O estagiário deve estar cursando a partir do 5º (quinto) período do respectivo 
curso e possuir no mínimo 80 (oitenta) créditos cursados; 

5.2 Ter conhecimentos básicos de Internete, Sistema Operacional Windows, das 
Ferramentas do pacote Office e BrOffice, de edição de texto (Word, Wordpad), 
planilhas eletrônicas (EXCEL) e bancos de dados, motores de busca, além dos 
constantes das atividades descritas no ITEM 3, de acordo com a respectiva área;  

5.3 Não possuir reprovação por falta ou por nota em qualquer disciplina e possuir 
índice de rendimento acadêmico ou indice global médio de notas igual ou superior a 
7.0 (sete); e, não estar cursando o penúltimo nem o último período do curso; 



5.4 Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária exigida no edital; 

5.5 Fazer inscrição prévia no Portal da Sociedade Individual de Advocacia, no endereço 
eletrônico www.paulocarvalho.adv.br, aba: “seleção de estagiários”, a fim de tomar 
ciência destas disposições e enviar a documentação inicial para o endereço eletrônico 
estagio@paulocarvalho.adv.br, com o assunto: “AREA XX – NOME COMPLETO DO 
CANDIDATO”, e enviar anexo curriculum lattes em formato PDF, histórico escolar, 
telefones de contato fixo ou móvel, e confeccionar um manuscrito de uma lauda e no 
máximo com 40 (quarenta) linhas, contendo um memorial de vida e esclarecendo suas 
motivações para a realização do estagio. O memorial devera ser digitalizado e enviado 
juntamente com a documentação anterior. 

5.6 Não serão aceitos envio de documentacao complementar ou retificação de 
documentos. 

6. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E MEIOS DE AVALIAÇÃO: 

6.1. A avaliação se dará através de duas etapas de caráter classificatório e eliminatório 
a saber: 

6.1.1 Primeira Fase (ELIMINATORIA): Avaliação curricular e documental, ocasião em 
que serão avaliados os históricos acadêmicos, e a realização e participação em cursos e 
eventos acadêmicos, os quais serão ponderados mediante o cotejo com o perfil dos 
demais candidatos. 

6.1.2. Segunda (CLASSIFICATORIA): Entrevista. O objetivo da entrevista é avaliar nível 
de conhecimento teórico necessário à aplicação prática no estágio, considerando 
aspectos comportamentais, averiguar as atitudes, traços de personalidade e potencial 
desejados para o processo de aprendizagem do estudante-universitário, 
disponibilidade de tempo, bem como informar algumas considerações acerca do 
processo e das atividades a serem desenvolvidas. O candidato deverá apresentar 
habilidades para o trabalho em equipe e em equipe, demonstrar dinamismo, 
criatividade e senso de coletividade, apresentar facilidade nas relações interpessoais e 
meio ambiente institucional, conhecimentos atualizados na sua área de especialidade, 
além de senso critico para propor soluções viáveis aos problemas propostos. 

6 2. Por se tratar de empresa privada e liberdade para a contratação, não existe 
recurso para a decisão de eliminação ou classificação, cabendo exclusivamente a 
sociedade a escolha e seleção de acordo com os critérios estabelecidos. 

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:  

7.1 Periodo de Inscrição: 21/05 a 01/06/2018 

7.2 Entrevista: 11 e 12/06/2018 das 08:30horas ate as 18:00horas 

7.3 Resultado: 15/06/2018 
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7.4 Apresentacao dos selecionados: 18/06/2018 – ocasião em que devera ser 
apresentada toda a documentação para fins de regularização 

8. CASOS OMISSOS E SITUACOES ESPECIAIS 

8.1 O presente certame terá validade até 06 (seis) meses contados a partir da data de 
publicação do resultado final, sem prorrogação. 

8.2 O cronograma estabelecido no item 7 poderá sofrer alterações cabendo 
exclusivamente ao interessado acompanhar as atualizações. Na hipótese de alteração 
das datas dos itens 7.2, 7.3 e 7.4 o interessado selecionado sera previamente 
comunicado via email e telefônica, a fim de tomar ciência das novas datas. 

8.3 Os casos omissos e situações não contempladas no presente edital serão 
solucionados diretamente pelo titular da Sociedade Individual de Advocacia. 

8 ANEXO I – MEMORIAL DE VIDA - Lauda 

Fortaleza (CE), 20 de maio de 2018. 

 
 

PAULO ROBERTO DE LIMA CARVALHO 
Administrador de Empresas (CRA/CE n.º 8.416) 

Advogado (OAB/CE n.º 38.061) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – MEMORIAL DE VIDA – Lauda 

AREA: _____       DATA:_____/________/2018 

INTERESSADO:___________________________________________________________ 
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