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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO - TRT/ES – 02/2021 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ ES faz saber que realizará, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda., em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo para o ingresso no programa de estágio, regido 
de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e a Lei N° 11.788/2008, destinado a estudantes regularmente matriculados e com 
frequência efetiva em Curso de Graduação de Nível Superior e Curso de Pós-graduação para a formação de quadro de reserva nos cursos/áreas 
descritos nas Tabelas I e II, especificada no Capítulo 1 do Processo Seletivo deste edital. 
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

 
1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas, no programa de estágio, nos cursos/áreas indicados no presente edital, 
tendo prazo de validade até a convocação de todos os candidatos aprovados no certame, não podendo exceder, em qualquer hipótese, o prazo de 
12 (doze) meses, a contar da homologação da Seleção Pública. 
1.1.1. O estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante regularmente matriculado em cursos de nível superior e de pós-graduação, mantidos 
por instituições de ensino públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação, o exercício de atividades correlatas à formação 
profissional, em complementação ao conhecimento teórico e o desenvolvimento da prática profissional. 
1.1.2. Os candidatos classificados integrarão o cadastro de reserva de estagiários do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e serão 
convocados de acordo com as vagas existentes ou que vierem a surgir durante a validade da seleção, nos municípios de Vitória, Aracruz, Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante e nos Postos Avançados de Afonso Cláudio, 
Alegre e Mimoso do Sul. 
1.2. O código, os cursos/ áreas, o local de estágio, o município de realização de prova, a taxa de inscrição, as vagas, o valor mensal da bolsa, os 
requisitos mínimos exigidos e a carga horária do estágio são os estabelecidos nas Tabelas I e II de Cursos/ Áreas, especificada abaixo. 
1.3. Ao estagiário será oferecido auxílio transporte, nos termos do ATO TRT17ª SGP-PRESI 28/2016. 
1.3.1. Poderão participar do estágio, e não farão jus à bolsa nem ao auxílio-transporte, estudantes com os seguintes vínculos, com ou sem 
remuneração: 
a) ocupante de cargo, emprego ou função e aposentados vinculados a órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
b) militar da União, dos Estados ou do Distrito Federal; 
c) titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. 
1.4. As atribuições do cargo estão descritas no Anexo I, deste Edital. 
1.5. Os estagiários terão, a expensas do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, seguro contra acidentes pessoais que tenham como causa 
direta o desempenho das atividades do estágio. 
1.6. O estágio terá duração de 1 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da Administração, nos termos do art. 9º do ATO TRT17ª SGP-
PRESI 28/2016. 
1.7. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

 
 

TABELA I (CURSOS/ ÁREAS COM GRADUÇÃO)  
CÓDIGO, CURSOS/ ÁREAS, LOCAL DE ESTÁGIO, MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA, TAXA DE INSCRIÇÃO, VAGAS, VALOR 

MENSAL DA BOLSA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
 (VIDE ITEM 2.1.2 DESTE EDITAL) 

Taxa de inscrição: Gratuita 
Vagas: Cadastro Reserva 

Valor mensal da bolsa: R$ 830,00 
Requisitos mínimos exigidos: Vide Capítulo 2 deste Edital 

Carga horária: A jornada será de 20 (vinte) horas semanais, compatível com o horário escolar e com o horário do setor em que o 
candidato aprovado for lotado, limitada a 6 (seis) horas diárias, permanecendo inalterada nos períodos de férias escolares. 

Código Cursos/Áreas Local de Estágio 
Município de realização da 

Prova 

0012 Nível Superior: Administração Vitória Vitória 

0212 Nível Superior: Arquivologia Vitória Vitória 

0301 Nível Superior: Ciências Contábeis Aracruz  Aracruz 

0302 Nível Superior: Ciências Contábeis Cachoeiro de Itapemirim  Cachoeiro de Itapemirim 

0303 Nível Superior: Ciências Contábeis Colatina Colatina 

0304 Nível Superior: Ciências Contábeis Guarapari  Guarapari 

0305 Nível Superior: Ciências Contábeis Linhares Linhares 

0306 Nível Superior: Ciências Contábeis Nova Venécia Nova Venécia 

0307 Nível Superior: Ciências Contábeis 
Posto Avançado de 
Afonso Cláudio  

Venda Nova do Imigrante 

0308 Nível Superior: Ciências Contábeis Posto Avançado de Alegre Cachoeiro de Itapemirim 

0309 Nível Superior: Ciências Contábeis 
Posto Avançado de 
Mimoso do Sul  

Cachoeiro de Itapemirim 

0310 Nível Superior: Ciências Contábeis São Mateus São Mateus 

0311 Nível Superior: Ciências Contábeis Venda Nova do Imigrante Venda Nova do Imigrante 

0312 Nível Superior: Ciências Contábeis Vitória Vitória 

0412 Nível Superior: Comunicação Social - Jornalismo Vitória Vitória 
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TABELA I (CURSOS/ ÁREAS COM GRADUÇÃO)  
CÓDIGO, CURSOS/ ÁREAS, LOCAL DE ESTÁGIO, MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA, TAXA DE INSCRIÇÃO, VAGAS, VALOR 

MENSAL DA BOLSA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
 (VIDE ITEM 2.1.2 DESTE EDITAL) 

Taxa de inscrição: Gratuita 
Vagas: Cadastro Reserva 

Valor mensal da bolsa: R$ 830,00 
Requisitos mínimos exigidos: Vide Capítulo 2 deste Edital 

Carga horária: A jornada será de 20 (vinte) horas semanais, compatível com o horário escolar e com o horário do setor em que o 
candidato aprovado for lotado, limitada a 6 (seis) horas diárias, permanecendo inalterada nos períodos de férias escolares. 

Código Cursos/Áreas Local de Estágio 
Município de realização da 

Prova 

0413 Nível Superior: Comunicação Social – Publicidade  Vitória Vitória 

0414 Nível Superior: Comunicação Social - Desenho Industrial Vitória Vitória 

0415 Nível Superior: Comunicação Social - Cinema Vitória Vitória 

0501 Nível Superior: Direito Aracruz  Aracruz 

0502 Nível Superior: Direito Cachoeiro de Itapemirim  Cachoeiro de Itapemirim 

0503 Nível Superior: Direito Colatina Colatina 

0504 Nível Superior: Direito Guarapari  Guarapari 

0505 Nível Superior: Direito Linhares Linhares 

0506 Nível Superior: Direito Nova Venécia Nova Venécia 

0507 Nível Superior: Direito 
Posto Avançado de 
Afonso Cláudio  

Venda Nova do Imigrante 

0508 Nível Superior: Direito Posto Avançado de Alegre Cachoeiro de Itapemirim 

0509 Nível Superior: Direito 
Posto Avançado de 
Mimoso do Sul  

Cachoeiro de Itapemirim 

0510 Nível Superior: Direito São Mateus São Mateus 

0511 Nível Superior: Direito Venda Nova do Imigrante Venda Nova do Imigrante 

0512 Nível Superior: Direito Vitória Vitória 

0612 Nível Superior: Engenharia Civil Vitória Vitória 

0812 Nível Superior: Informática Vitória Vitória 

 
 

TABELA II (CURSOS/ ÁREAS COM PÓS-GRADUÇÃO) 
CÓDIGO, CURSOS/ ÁREAS, LOCAL DE ESTÁGIO, MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA, TAXA DE INSCRIÇÃO, VAGAS, VALOR 

MENSAL DA BOLSA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
 (VIDE ITEM 2.1.3 DESTE EDITAL) 

Taxa de inscrição: Gratuita 
Vagas: Cadastro Reserva 

Valor mensal da bolsa: R$ 1.350,00 
Requisitos mínimos exigidos: Vide Capítulo 2 deste Edital 

Carga horária: A jornada será de 30 (trinta) horas semanais, compatível com o horário escolar e com o horário do setor em que o 
candidato aprovado for lotado, limitada a 6 (seis) horas diárias, permanecendo inalterada nos períodos de férias escolares. 

Código Cursos/Áreas Local de Estágio 
Município de realização da 

Prova 

1012 Pós-graduação: Arquitetura Vitória Vitória 

1112 
Pós-graduação: Comunicação Social – Publicidade (Mídias Sociais e 
Marketing Digital) 

Vitória Vitória 

1212 Pós-graduação: Direito Vitória Vitória 

1412 Pós-graduação: Engenharia Elétrica Vitória Vitória 

1512 Pós-graduação: Engenharia Mecânica Vitória Vitória 

1612 
Pós-graduação: Informática - Segurança da Informação ou 
Computação Forense ou Privacidade e Proteção de Dados 

Vitória Vitória 

1613 
Pós-graduação: Informática - Gestão de Projetos ou Metodologias 

Ágeis 
Vitória Vitória 

1614 
Pós-graduação: Informática - Sistemas de Informação ou Engenharia 

de Software ou Transformação Digital 
Vitória Vitória 

1615 

Pós-graduação: Informática - Redes de Computadores ou 

Computação em Nuvem ou Segurança da Informação ou Engenharia 

da Computação ou Administração de Banco de Dados 

Vitória Vitória 

 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
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2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as exigências nele contidas, 
principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época do ingresso: 
2.1.1. Poderão participar da seleção todos os alunos, como disposto no subitem 2.1.2 e 2.1.3, pertencentes às instituições de ensino em situação 
regular perante o MEC, dispensada a exigência de convênio.  
2.1.2. Constitui pré-requisito para participar do processo seletivo, concorrendo dos cursos/ áreas descritos na Tabela I do Capítulo 1 deste 
Edital o aluno regularmente matriculado, em um dos seguintes cursos de graduação: 
a) Administração: a partir do 3º período; 
b) Arquivologia: a partir do 2º período; 
c) Ciências Contábeis: a partir do 4º período; 
d) Comunicação Social - Jornalismo/Publicidade/Desenho Industrial/Cinema: a partir do 4º período; 
e) Direito: a partir do 4º período; 
f) Engenharia Civil: a partir do 5º período; 
g) Informática: a partir do 2º período. 
2.1.2.1. Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da convocação, estiver a menos de doze meses da conclusão 
do curso. Deste modo, não poderá participar da seleção aquele que estiver cursando o penúltimo ou último período do curso, para as Faculdades 
que adotam o sistema de períodos semestrais ou, ainda, o último ano do curso, para aquelas que adotam o sistema seriado. 
2.1.2.2. Entende-se como Informática, para fins deste edital, o curso de nível superior ou tecnólogo nas áreas de Tecnologia da Informação, tais 
como: Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, e demais. 
2.1.3. Constitui pré-requisito para participar do processo seletivo, concorrendo dos cursos/ áreas descritos na Tabela II do Capítulo 1 deste 
Edital, o aluno regularmente matriculado, em um dos seguintes cursos de pós-graduação: 
a) Arquitetura; 
b) Comunicação – Publicidade (Mídias Sociais e Marketing Digital); 
c) Direito; 
d) Engenharia Elétrica; 
e) Engenharia Mecânica; 
f) Informática - Segurança da Informação ou Computação Forense ou Privacidade e Proteção de Dados;  
g) Informática - Gestão de Projetos ou Metodologias Ágeis;  
h) Informática - Sistemas de Informação ou Engenharia de Software ou Transformação Digital;  
i) Informática - Redes de Computadores ou Computação em Nuvem ou Segurança da Informação ou Engenharia da Computação ou Administração 
de Banco de Dados. 
2.1.3.1. Os cursos de pós-graduação poderão ser Lato Sensu ou Stricto Sensu. 
2.1.3.2. Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da convocação, tiver concluído o curso de graduação há mais 
de 5 (cinco) anos. 
2.1.3.3. Para o Curso/ área de Comunicação – Publicidade serão aceitos os cursos de pós-graduação em Mídias Sociais, Marketing Digital ou 
equivalente. 
2.1.4 Veda-se a acumulação simultânea de mais de uma vaga de estágio no TRT 17ª Região. 
2.1.5. Não poderá participar do programa de estágio o estudante que possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, iniciando-se às 8h do dia 27 de agosto de 
2021 e encerrando-se às 23h59 do dia 24 de setembro de 2021, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 
2. Das Condições para Inscrição, deste Edital. 
3.2. Para o deferimento da inscrição, o candidato deverá comprovar a sua condição de acadêmico, anexando (digitalizado) no painel de inscrição 
documento expedido pela Instituição de Ensino, devidamente atualizado, no máximo com emissão de 30 (trinta) dias, contendo o curso e período 
frequentado.  
3.3. Serão aceitos somente os seguintes documentos: 
a) Cópia do Histórico Escolar da faculdade devidamente atualizado, podendo ser impresso o Histórico Escolar Parcial, desde que em ambos 
históricos seja comprovada a autenticidade das informações por meio de carimbo e assinatura da instituição de ensino ou assinatura eletrônica; ou 
b) Declaração ou Certidão Escolar da faculdade devidamente atualizada, desde que comprovada a autenticidade das informações por meio de 
carimbo e assinatura da instituição de ensino ou assinatura eletrônica; ou 
c) Comprovante de pagamento da última mensalidade paga à Instituição de Ensino, desde que contenha os dados do estudante, o curso e o período 
frequentados. 
3.4. Serão desconsiderados os seguintes documentos:  
a) “print” de página da internet, mesmo contendo a situação acadêmica do estudante;  
b) declarações e comprovantes que não contenham as informações exigidas no item 3.3 e suas alíneas;  
c) declaração de próprio punho;  
d) boletos bancários sem o comprovante de pagamento, e outros documentos que não comprovem a autenticidade das informações.  
3.5. A comprovação da condição de acadêmico somente será admitida via internet, por meio de upload na respectiva de ficha de inscrição deste 
processo seletivo, não sendo admitido o envio por qualquer outro meio. 
3.6. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá imprimir o respectivo comprovante de pré-inscrição. 
3.7. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá efetuar a inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o curso/ 
área pretendido. 
3.8. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.9. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante de sua pré-inscrição, para posterior apresentação, 
se necessário. 
3.10. O candidato deverá efetuar uma única inscrição neste Processo Seletivo. 
3.10.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por uma inscrição por 
período, sendo considerado como ausente para a(s) demais inscrição (ões) do referido período de aplicação, mesmo que a aplicação das provas 
ocorra na mesma sala. 
3.10.2. Em caso de inscrição e aprovação em mais de uma vaga de estágio, candidato será excluído do curso/ área em que obtiver menor nota na 
prova objetiva ou, caso obtenha a mesma nota, será excluído na que tiver o menor número de inscrição. 
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3.11. Efetivada a pré-inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de curso/área, local de estágio ou local de realização de prova sob 
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar a pré-inscrição, o candidato deve verificar atentamente as opções preenchidas. 
3.12. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e o TRT 17ª Região não se responsabilizam por solicitação de pré-inscrição via 
Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o candidato realize sua pré-inscrição 
com a devida antecedência. 
3.13. A partir do dia 4 de outubro de 2021, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br se os dados da inscrição, 
efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição 
está confirmada. 
3.13.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda., através do e-mail duvidas@rboconcursos.com.br para verificar o ocorrido, bem como interpor recurso nos termos do 
Capítulo 10 deste Edital. 
3.14. A apresentação dos demais documentos e das condições exigidas para participação no referido Processo Seletivo será feita por ocasião da 
contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 
3.15. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de 
terceiros, cabendo ao TRT 17ª Região e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. o direito de excluir do Processo Seletivo aquele 
que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 
3.16. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em 
campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital. 
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de envio de e-mail para o endereço 
candidato@rboconcursos.com.br, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, declaração constante no Anexo II deste Edital, 
devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova, identificando no Assunto: código/ 
curso/área ao qual está concorrendo e nome do Processo Seletivo: TRT 17ª Região - Processo Seletivo 02/2021 – “Cond. Especial”, à RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 
3.17.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
3.17.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
3.17.3. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que 
também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
3.17.3.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição on line e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda. até o dia útil subsequente ao término das inscrições, e-mail para o endereço 
candidato@rboconcursos.com.br, conforme estabelecido no item 3.17. 
3.18. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação 
à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., nos termos do item 3.17 deste Capítulo. 
3.19. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 4 de outubro de 2021, acessar o site 
www.concursosrbo.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
3.20. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição. 
 

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

  
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Processo Seletivo, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e demais atualizações. 
4.2. Em obediência ao disposto na Lei nº 11.788/08 e no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004 e demais atualizações, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo. 
4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter de 
cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e demais atualizações. 
4.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas 
da lista de classificação geral de aprovados. 
4.4.1. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o Curso/Área de vaga 
pretendida. 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres. 
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 
conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
4.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou na 
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Processo Seletivo deverá requerê-lo, 
indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição e de 
acordo com o item abaixo. 
4.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, deverá encaminhar por e-mail para o endereço 
candidato@rboconcursos.com.br, à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., identificando o nome do Processo Seletivo no 
assunto: TRT 17ª Região – Processo Seletivo 02/2021 – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, os documentos a seguir: 
a) Declaração constante no Anexo II deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a 
realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e  
b) Laudo Médico digitalizado (legível), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome, número do RG e do CPF. 
4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 
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4.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo II deste Edital, a autorização para utilização de 
aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Processo Seletivo. 
4.10.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá enviar a documentação 
indicada nas alíneas “a” e “b” do item 4.10, acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
4.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 4.10 e subitem 4.10.3 será feita pela data do envio 
do e-mail. 
4.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. 
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias. 
4.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto 
no item 3.19 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital. 
4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo e não será devolvido. 
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 4.10 e respectivas alíneas e subitens, 
não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado. 
4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em 
favor de sua situação. 
4.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
 

5. DAS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS E PARDOS 

 
5.1. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no processo 
seletivo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
5.1.1. Serão reservados 30% (trinta por cento) do total de vagas para os candidatos negros ou pardos nos termos da Resolução Conselho Nacional 
de Justiça nº 336/2020 e Lei nº 12.990 de 09/06/14. 
5.2. Para participar da seleção na condição de estudante negro ou pardo, o candidato deverá enviar declaração específica para esse fim, conforme 
Anexo III deste edital, por meio de upload, em campo específico na inscrição on-line, sob pena de, não o fazendo no momento da inscrição, ser 
excluído da condição de cotista. 
5.2.1. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a 
sua classificação no processo seletivo. 
5.2.2. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do 
preenchimento das vagas reservadas. 
5.2.3. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente 
classificado. 
5.2.4. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes 
serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 
5.3. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa negra ou parda, passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla 
concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação. 
5.4. A relação com os nomes dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos será divulgada através da Internet nos endereços eletrônicos 
www.concursosrbo.com.br e www.trtes.jus.br, na data prevista de 4 de outubro de 2021. 
5.5. O candidato disporá de 1 (um) dia útil, a partir da divulgação da relação citada no item anterior, para contestar o indeferimento de sua inscrição 
ou da sua autodeclaração, por meio de recurso, nos termos do Capítulo 10 deste edital. Após o período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
 

6. DAS PROVAS 

 
6.1. O Processo Seletivo constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 
 
 
 
 

Código Cursos/Áreas 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 
 POCB 

Quantidade de questões 
POCE 

012 Nível Superior: Administração 

Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
05 Informática 

20  Conhecimentos 
Específicos 

212 Nível Superior: Arquivologia 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

Nível Superior: Ciências 

Contábeis 

412 
Nível Superior: Comunicação 
Social - Jornalismo 

413 
Nível Superior: Comunicação 
Social - Publicidade 
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Código Cursos/Áreas 
Formas de 
Avaliação 

Quantidade de questões 
 POCB 

Quantidade de questões 
POCE 

414 
Nível Superior: Comunicação 
Social - Desenho Industrial 

415 
Nível Superior: Comunicação 
Social - Cinema 

612 Nível Superior: Engenharia Civil 

1012 Pós-graduação: Arquitetura 

1112 

Pós-graduação: Comunicação 

Social – Publicidade (Mídias 

Sociais e Marketing Digital) 

1412 
Pós-graduação: Engenharia 

Elétrica 

1512 
Pós-graduação: Engenharia 

Mecânica 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 

Nível Superior: Direito 

Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
05 Informática 

30  Conhecimentos 
Específicos 

1212 Pós-graduação: Direito 

812 Nível Superior: Informática 

Objetiva 15 Língua Portuguesa 
25  Conhecimentos 
Específicos 

1612 

Pós-graduação: Informática - 
Segurança da Informação ou 
Computação Forense ou 
Privacidade e Proteção de 
Dados 

1613 
Pós-graduação: Informática - 
Gestão de Projetos ou 
Metodologias Ágeis 

1614 

Pós-graduação: Informática - 
Sistemas de Informação ou 
Engenharia de Software ou 
Transformação Digital 

1615 

Pós-graduação: Informática - 
Redes de Computadores ou 
Computação em Nuvem ou 
Segurança da Informação ou 
Engenharia da Computação ou 
Administração de Banco de 
Dados 

 
 
6.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos pelo curso/área, 
composta de questões de Conhecimentos Básicos (POCB) e de Conhecimentos Específicos (POCE). 
6.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos serão objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, 
terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no ANEXO I deste Edital. 
 

7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  

 
7.1. As provas objetivas serão realizadas nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Venda 
Nova do Imigrante, São Mateus e Vitória, no estado do Espírito Santo, de acordo com o código de opção para o curso/área, na data prevista de 17 
de outubro de 2021, em locais e horários a serem comunicados a partir de 8 de outubro de 2021 por meio do Edital de Convocação para as 
Provas Objetivas a ser divulgado no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
7.1.1. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 8 de outubro 
de 2021, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br e www.trtes.jus.br, em que local e horário irá realizar 
a prova, inclusive por meio de cartão de convocação. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o 
seu local de prova. 
7.1.2. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto na condição do candidato 
com deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com 
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deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Processo Seletivo, através do e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br. 
7.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações 
constantes no item 7.1 deste Capítulo. 
7.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
7.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da 
realização das provas objetivas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prova. 
7.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão. 
7.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de código e/ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas. 
7.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua 
ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br desde 
que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste Edital. 
7.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 7.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas 
consequências ocasionadas pela sua omissão. 
7.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 
documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
d) Máscara de proteção (medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19)). 
7.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
7.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
7.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador. 
7.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: documentos eletrônicos (digitais), certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
7.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no 
Edital de Convocação, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. procederá à inclusão do referido candidato, através de 
preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição. 
7.8.1. A inclusão de que trata o item 7.8, será realizada de forma condicional e será confirmada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda. na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
7.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:  
7.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte; 
7.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 
relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fones de 
ouvido, bem como protetores auriculares. 
7.8.3.3. Entrar ou permanecer no local de exame sem utilizar a máscara de proteção. 
7.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o candidato será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  
7.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão 
fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato. 
7.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha 
de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após a saída do colégio de prova. 
7.8.5. O descumprimento dos itens 7.8.3.1, 7.8.3.2, 7.8.3.3 e 7.8.4 implicará na eliminação do candidato.  
7.8.6. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.  
7.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha 
ao Processo Seletivo, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações, calculadora, celulares ou qualquer 
outro aparelho eletrônico. 
7.9. Quanto às Provas: 
7.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.  
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
7.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura. 
7.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.  
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 
7.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala 
as folhas de resposta, que serão os únicos documentos válidos para a correção. Em nenhuma outra situação será fornecido o Caderno de Questões. 
7.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos. 

mailto:duvidas@rboconcursos.com.br
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7.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação. 
7.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
7.14. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
7.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
7.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.6, alínea “b”, deste Capítulo; 
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.12, 
deste capítulo;  
7.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, 
sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar;  
7.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, 
óculos de sol, bem como protetores auriculares; 
7.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento durante a realização das provas objetivas, incluindo os sinais sonoros 
referentes a alarmes; 
7.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
7.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas; 
7.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes; 
7.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
7.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas; 
7.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas; 
7.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo. 
7.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos 
ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
7.16. No caso de candidata lactante, serão aplicadas as regras previstas na Lei Federal nº 13.872/19, cujo tempo despendido na amamentação de 
filhos de até 06 (seis) meses, será compensado durante a realização da prova. 
7.16.1. A candidata lactante poderá ausentar-se da sala de prova, acompanhada de uma fiscal, nos horários de amamentação, consistente a cada 
intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 
7.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás 
ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 
7.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.17.3 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas 
dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Processo Seletivo. 
7.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala 
de prova. 
7.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
7.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A 
equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
7.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua 
prova, sendo eliminado do Processo Seletivo. 
7.21. Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo designado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir 
da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento 
constante deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas. 
7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 
7.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos. 
7.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal 
Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos constante 
no item 7.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do processo.  
7.25. Ao final da prova, os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos 
assinarem ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena de eliminação do 
certame. 
7.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br em data a ser comunicada no dia da 
realização das provas. 
 

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.  
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 
8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
8.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de 
questões acertadas. 
8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 60 (sessenta). 
8.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Processo Seletivo. 
 

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 
9.1. A nota final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na prova objetiva, para todos os cursos/áreas. 
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por código de curso/área.  
9.3. Serão elaboradas 3 (três) listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com deficiência e 
autodeclarados negros, uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência e outra com a relação apenas dos candidatos 
autodeclarados negros. 



Poder Judiciário Federal 
Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO - TRT/ES – 02/2021 
 

9.4. O resultado provisório do Processo Seletivo será divulgado na Internet nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br e 
www.trtes.jus.br, cabendo recurso nos termos do Capítulo 10. Dos Recursos deste Edital.  
9.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos. 
9.6. A lista de Classificação Final será divulgada nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br e www.trtes.jus.br.  
9.6.1. O resultado geral final do Processo Seletivo poderá ser consultado nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br e 
www.trtes.jus.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação. 
9.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:  
9.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, 
do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 
9.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
9.7.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
9.7.4. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 
9.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate previstos no item 9.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser 
feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por código de curso/área. 
 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 1 (um) dia útil para fazê-lo, com início no 
dia útil seguinte à publicação do edital do evento, conforme segue: 
a) Divulgação do edital de abertura; 
c) Divulgação do indeferimento de inscrição; 
c) Divulgação do indeferimento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com deficiência; 
d) Divulgação do indeferimento da solicitação de condição especial; 
e) Divulgação do indeferimento da concorrência nas vagas reservadas aos negros; 
f) Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva; 
g) Divulgação das notas da prova escrita objetiva; 
h) Divulgação da classificação preliminar. 
10.1.1. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 1 (um) dia útil, a contar da divulgação, por edital, de cada evento. 
10.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
10.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da empresa realizadora do certame http://www.concursosrbo.com.br/, 
acessar a área do TRT DA 17ª REGIÃO – 02/2021 – (Processo Seletivo) e seguir as instruções ali contidas. 
10.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem fundamentação e 
argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, e-mail, telegrama ou outro meio que não seja o especificado no item 10.2. 
10.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  
10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento. Em caso de recurso referente ao gabarito, o candidato poderá interpor um 
recurso por questão. 
10.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter a identificação do Processo, nome do candidato, número de inscrição, 
código do curso/área, o questionamento e o número da questão (se for o caso). 
10.7. Recebido o recurso, a RBO decidirá pelo provimento ou não do ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado por meio do 
endereço eletrônico http://www.concursosrbo.com.br/, na área do TRT DA 17ª REGIÃO – 02/2021 (Processo Seletivo). 
10.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo. 
10.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Objetiva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão será atribuída a 
todos os candidatos que ainda não tiveram acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objetiva, independentemente de terem recorrido 
ou não. 
10.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, haver alteração da classificação inicial obtida 
pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida 
para aprovação. 
10.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do respectivo Processo Seletivo, com as alterações 
ocorridas em face do disposto no item 10.9.  
10.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
 

11. DA CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

 
11.1. No ato da convocação, o acadêmico aprovado no certame deverá comprovar: 
I- a regularidade junto ao MEC da Instituição e do curso aos quais se encontra vinculado; 
II- o atendimento aos requisitos previstos nos itens 2.1.2 e 2.1.3, deste edital. 
11.2. Para a comprovação de que trata o item 11.1, o candidato deve apresentar: 
I– Cópia de documento de identidade oficial que contenha foto; 
II– Declaração original emitida pela faculdade ou documento comprobatório de matrícula na instituição de ensino que conste, obrigatoriamente, a 
indicação do período ou ano que o candidato esteja cursando.  
11.3. Os documentos exigidos nos incisos I e II do subitem 11.2 poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados do original 
para conferência. 
11.4.O candidato que se declarar com deficiência deverá apresentar cópia do Laudo Médico, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10). 
11.5. O candidato que se declarar com deficiência, ao ser convocado comparecerá a Seção Médica do Tribunal munido dos documentos exigidos 
no item 11.4, para que sejam comprovadas as necessidades especiais e a compatibilidade com as atividades programadas para o estágio, nos 
termos do ATO TRT17ª SGP-PRESI 28/2016. 
11.6. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla 
concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação. 
11.7. Os candidatos aprovados serão convocados para celebração do termo de compromisso de estágio, obedecendo a ordem de classificação e 
conforme o número de vagas existentes na ocasião, bem como aquelas surgidas no prazo de validade deste certame. 
11.8. As convocações dos candidatos serão realizadas por correio eletrônico, devendo ser comunicadas à RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda.,   até a data de publicação da homologação dos resultados, eventuais mudanças de telefone, e-mail ou endereço por meio do e-
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mail candidato@rboconcursos.com.br. Após esta data, junto ao Setor de Ingresso, Lotação e Remoção (SELIR) do TRT 17ª Região, situado à 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Lote 04A, Quadra RC3C, 7𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 Enseada do Suá, Vitória-ES pessoalmente (munido de documento de 
identificação original com foto) ou através do e-mail selir@trtes.jus.br. 
11.8.1. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Processo 
Seletivo, para viabilizar os contatos necessários. 
11.9. Os candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar o termo de compromisso de estágio no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
a partir da convocação, serão eliminados do processo seletivo, sendo convocado o candidato classificado na posição subsequente. 
11.10. É facultado aos candidatos convocados solicitar, uma única vez, ao Setor de Ingresso, Lotação e Remoção do TRT da 17.ª Região, sua 
transferência para o final da listagem de aprovados, para posterior reconvocação, por meio de e-mail ou requerimento. 
11.11. Nas hipóteses em que houver incompatibilidade entre o horário do Estágio e a disponibilidade do candidato, o acadêmico será reconvocado 
para a próxima vaga, compatível com sua disponibilidade. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes exclusivamente às etapas do presente Processo Seletivo 
serão divulgados na Internet no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas 
publicações. 
12.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Processo Seletivo. 
12.3. O TRT 17ª Região e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos 
em quaisquer das fases do Processo Seletivo. 
12.4. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à convocação para celebração do termo de compromisso, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 
12.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na 
ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
12.6. Caberá ao TRT 17ª Região a homologação dos resultados finais do Processo Seletivo. 
12.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que 
lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado na Internet, 
nos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br e www.trtes.jus.br. 
12.8. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Processo Seletivo, 
para viabilizar os contatos necessários. 
12.9. O TRT 17ª Região e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de: 
12.9.1. E-mail e telefones não atualizados. 
12.9.2. Correspondência recebida por terceiros. 
12.10. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à apresentação para contratação e exercício correrão às expensas 
do próprio candidato. 
12.11. O TRT 17ª Região, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Processo Seletivo, no todo ou em parte, bem 
como alterar os quantitativos de vagas constantes nas Tabelas I e II, do Capítulo 1 deste Edital. 
12.12. O TRT 17ª Região e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas 
e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
12.13. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
12.14. A legislação indicada no ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente 
mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital. 
12.15. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para 
aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim 
os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela 
Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal 
e administrativa. 
12.16. A realização do Processo Seletivo será feita sob exclusiva responsabilidade da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., não 
havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas etapas, de recursos humanos do TRT 17ª Região. 
12.17. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo do TRT 17ª Região e pela RBO Assessoria Pública 
e Projetos Municipais Ltda., no que tange a realização deste Processo Seletivo. 
 
Vitória, 26 de agosto de 2021. 
 

   
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

Setor de Ingresso, Lotação e Remoção (SELIR) 
 

____________________________________________  
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
PARA TODOS OS CURSOS/ÁREAS – GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de texto.  
Ortografia oficial (de acordo com a nova ortografia).  
Acentuação gráfica.  
Crase.   
Hífen.  
Uso dos porquês.  
Pontuação.   
Pronomes (emprego, formas de tratamento e colocação).  
Pronome relativo.  
Verbos (conjugação e flexão).  
Regência nominal.   
Regência verbal.   
Concordância nominal.  
Concordância verbal.  
Principais vícios de linguagem (pleonasmo, cacófato, barbarismo, neologismo) 
Coesão e coerência textuais. 
 
 
PARA OS CURSOS/ ÁREAS DE GRADUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO (CÓD. 012), ARQUIVOLOGIA (CÓD. 212), CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CÓD. 
301 A 312), COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO/PUBLICIDADE/DESENHO INDUSTRIAL/CINEMA (CÓD. 412 a 415), ENGENHARIA CIVIL 
(CÓD. 612) E DIREITO (CÓD. 501 A 512); 
PARA OS CURSOS/ ÁREAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: ARQUITETURA (CÓD. 1012), COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE (CÓD. 1112), 
DIREITO (CÓD. 1212), ENGENHARIA ELÉTRICA (CÓD. 1412) E ENGENHARIA MECÂNICA (CÓD. 1512) 
INFORMÁTICA 
MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; 
unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos 
menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 
2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e 
estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de 
objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de 
ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, 
tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de 
quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. MS-PowerPoint 2010 ou 
versões mais recentes: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição 
e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: 
comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de 
e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios 
de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas. 
 
 

PARA OS CURSOS/ ÁREAS DE GRADUAÇÃO 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO (CÓD. 012) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Introdução à Administração: Fundamentos da Administração. Administração como ciência social aplicada e seus alicerces. Papel e função da 
Administração.  Principais escolas da Administração e suas contribuições teóricas (Teoria científica; Teoria Clássica da administração; Teoria das 
relações humanas; Teoria neoclássica; Modelo burocrático; Teoria estruturalista).  
Administração de Recursos Humanos: As pessoas e as organizações. O sistema de administração de RH estratégico. Planejamento de RH. 
Avaliação de Desempenho. Desenvolvimento de RH: socialização organizacional, treinamento e desenvolvimento de pessoal.  
Organização e Métodos: critérios de departamentalização, OMS (papel e localização no organograma).   
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ARQUIVOLOGIA (CÓD. 212) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação Arquivística.  
Princípios da Arquivologia.  
Terminologia Arquivística.  
Classificação dos documentos. Classificação dos arquivos.  
Gestão de documentos.  
Ordenação: Métodos de Arquivamento, regras.  
Avaliação e seleção de documentos.  
Norma ISAD-G, ISAAR-CPF, NOBRADE.  
Políticas de Acesso, conservação e preservação de documentos. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CÓD. 301 A 312) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contabilidade Geral  
Princípios Contábeis. Princípios e Convenções contábeis geralmente aceitos. Princípios da entidade, da continuidade, do custo histórico (original) 
como base de valor; o princípio da realização da receita, o princípio da realização dos exercícios, o princípio do denominador comum monetário, as 
convenções da objetividade, do conservadorismo, da materialidade e da consistência.  
Ativo: Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, Investimento, Imobilizado,  Intangível.  
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Detalhamento: Disponibilidades - conteúdo e classificação. Contas a receber - conceito e conteúdo. Estoques - conceitos e classificação, critérios 
de avaliação, apuração de custo. Despesas antecipadas - conceito, conteúdo e classificação. Realizável a longo prazo - conteúdo das contas e sua 
avaliação, classificação no balanço. Ativo imobilizado - conceituação, classificação e conteúdo das contas, critérios de avaliação, registros e controles 
contábeis, forma de apresentação no balanço.  
Passivo: passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, capital social. Detalhamento: Passivo Exigível - Conceitos Gerais, 
classificação, avaliação e conteúdo do passivo. Empréstimos e Financiamentos. Registro dos empréstimos.  
Patrimônio Líquido – Conceituação, diferença entre reserva e provisões.  
Capital social; reservas; lucros ou prejuízos acumulados  
Receita de Vendas de Produtos e Serviços. Deduções das Vendas. Impostos incidentes sobre as vendas. Custo dos Produtos Vendidos e dos 
Serviços Prestados. Despesas Operacionais. Conceitos Gerais. Despesas de Vendas e Administrativas. Despesas com Pessoal. Outras Receitas e 
Despesas Operacionais. Resultados não-operacionais. Definição e conteúdo.  
Matemática  
Noções de juros simples e compostos  
Regra de três simples  
Porcentagem  
Noções de razão e proporção. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO (CÓD. 412) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Característica e estrutura da notícia em jornal, rádio, televisão e internet. 
Produção de textos informativos para jornal, rádio, televisão e internet com estrutura de lead (abertura).  
Prática de texto para jornalismo impresso, com ênfase no ordenamento da informação, estrutura e encadeamento de parágrafos.   
 A notícia e seus requisitos básicos.   
Noções de Photoshop e Internet 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE (CÓD. 413) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Organização do texto publicitário.  
Elaboração de peças publicitárias  
Fundamentos da comunicação visual e da produção gráfica.  
Análise da mensagem publicitária.  
Noções de Photoshop, Corel Draw e Internet. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - DESENHO INDUSTRIAL (CÓD. 414) (Habilitação Programação Visual, Comunicação 
Visual ou Design Gráfico) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos da comunicação visual e da produção gráfica 
Características e estrutura do desenho gráfico: cores, relações espaciais, texturas, figuras, tipografia, hierarquia, proporção, volume e perspectiva. 
Produção de imagens bidimensionais para telas e impressos. 
Fotografia: planejamento e construção da imagem fotográfica 
Percepção visual: relações entre elementos visuais e outros enquadramentos. 
Noções de Photoshop e Illustrator. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA (CÓD. 415) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Características e estrutura da vídeo-reportagem; 
Fundamentos da linguagem audiovisual: Enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera, transições de imagem, planos, som, captação e 
gravação de áudio, tipos de microfones 
Fotografia: planejamento e construção da imagem fotográfica 
Produção de roteiros, filmagens e edição de vídeo 
Noções de Premiere. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE DIREITO (CÓD. 501 A 512) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Direito Processual do Trabalho 
Organização da Justiça do Trabalho (CF/88, arts. 111 e 112)  
Competência da Justiça do Trabalho: competência material (CF/88, art. 114) competência em razão do lugar (CLT, art. 651)  
Atos, Termos e Prazos Processuais. Suspensão e Interrupção de Prazos Processuais (CLT, arts. 770, 774, 775, 776 e 779; CLT, art. 901, 

parágrafo único; Súmulas do TST: nº 1, 262)  
Forma da Reclamação (CLT, art. 840)  
Notificação (CLT, arts. 840 e 841; Súmula 16 do TST)  
Nulidades (CLT, arts. 794 a 798)  
Audiências (CLT, arts. 813 a 817; arts. 843 a 852; Súmulas do TST: nº 9, 122  
Provas (CLT, arts. 818, 819, 821, 822, 823, 824 e 825)  
Decisões (CLT, arts. 831 a 836); Súmulas do TST: nº 30  
Procedimento Sumaríssimo (CLT, arts. 852-A a 852-H)  
Execução (CLT, arts. 876 a 879; arts. 880, 882 e 883)  
Recursos: espécies (CLT, arts. 893 a 897-A); irrecorribilidade imediata das decisões interloctórias (CLT, art. 893, § 1º); efeito (CLT, 

art. 899, caput); processamento (CLT, art. 900); pressupostos de admissibilidade dos recursos; Súmulas do TST: 128, 197, 
245, 283.  

 
Direito Processual Civil  
Princípios da Jurisdição e da Competência. Prorrogação da Competência. Conexão e Continência. (CPC/2015, arts. 16 a 20, 42 a 66).  
Dos Pronunciamentos do Juiz (CPC/2015, arts. 203 a 205).  
Elementos e Condições da Ação. Pressupostos Processuais.  
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Da Tutela Provisória. Disposições Gerais. Da Tutela de Urgência. Da Tutela da Evidência. (CPC/2015, arts. 294 a 311). 
Da Extinção do Processo (CPC/2015, arts. 316, 317, 354 a 356, 485 a 488). 
 
Direito do trabalho (Contemplando a Reforma Trabalhista nos termos da Lei 13.467 de 13/07/17) 
Direito Individual do Trabalho: fontes, princípios, interpretação, integração e aplicação.  
Prescrição e Decadência (CF/88, art. 7º, XXIX).   
Relação de Emprego e Relação de Trabalho.   
Empregado (CLT, art. 3º). Empregador (CLT, art. 2º).   
Terceirização (Súmula 331 do TST).   
Contrato Individual de Trabalho (CLT, arts. 442 a 510).   
Duração do Trabalho (CLT, arts. 4º e 57 a 75).  
Férias (CLT, arts. 129 a 153).   
 
Direito constitucional 
Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (CF, arts. 1º a 4º)  
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (CF, art. 5º)  
Dos Direitos Sociais (CF, arts. 6º a 11)  
Da Administração Pública (CF, arts. 37 a 41)  
 
Direito civil 
Das Pessoas (CC, arts. 1º a 69)  
Do Domicílio (CC, arts. 70 a 78)  
Dos Bens (CC, arts. 79 a 103)  
Dos Atos Jurídicos. Dos Atos Jurídicos Lícitos (CC, arts. 185). Dos Atos Jurídicos Ilícitos (CC, arts. 186 a 188)  
Da Responsabilidade Civil (CC, arts. 927 a 954)  
 
Direito Administrativo 
Poderes Administrativos: Poder Vinculado, Poder Discricionário, Poder Hierárquico, Poder Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder de Polícia.  
Atos Administrativos: Conceitos, Requisitos, Atributos, Classificação, Espécies, Anulação e Revogação.  
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL (CÓD. 612) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), instalações elétricas e hidro sanitárias.   
Noções de projeto de prevenção contra incêndio e pânico – compatibilização de projetos.  
Especificação de materiais e serviços.  
Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de 
quantidades; planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão-de-obra.   
Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD).   
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE INFORMÁTICA (CÓD. 812) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Raciocínio Lógico e Aritmético.  
Sistemas de Computação: Conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Organização e arquitetura e componentes 
funcionais de computadores.  Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. Organização lógica e 
física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Conceitos de administração de contas, 
de direitos de acesso e de compartilhamento.   
Lógica de Programação: Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação 
de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, 
passagem de parâmetros, recursividade. Programação estruturada. Conceitos de programação orientada a objetos. Conceitos sobre 
desenvolvimento Web e cliente-servidor.  
Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Características dos principais protocolos de 
comunicação. Topologias. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). 
Arquitetura cliente-servidor.   
Bancos de Dados: Características de um SGBD. Noções de banco de Dados Oracle. Linguagem SQL.  
Internet: Conceitos e ferramentas.   
Conceitos de Governo Eletrônico.  
Conceitos de Software Livre.  
Noções de Processo Eletrônico. 
 
 

PARA OS CURSOS/ ÁREAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ARQUITETURA (CÓD. 1012) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Projeto de arquiteturas; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programação de necessidades físicas das atividades; Estudos de viabilidade 
técnico-financeira; Informática aplicada à Arquitetura; Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso); Projetos complementares: 
especificações de materiais e serviços e dimensionamento básico; Estrutura; Fundações; Instalações elétricas e hidrossanitárias; Elevadores; 
Ventilação/exaustão; Ar condicionado; Telefonia; Prevenção contra incêndio; Programação, controle e fiscalização de obras; Orçamento e 
composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro; Acompanhamento e aplicações de recursos 
(medições, emissão faturas e controle de materiais); Acompanhamento de obras; Construção e organização de canteiro de obras; Execução de 
fundações, estruturas em concreto, madeira, alvenaria e aço; Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Legislação e 
perícia; Licitação e contratos; Análise de contratos para execução de obras; Vistoria e elaborações de laudos e pareceres; Normas técnicas, 
legislação profissionais; Legislação ambiental e urbanista; Projeto e urbanismo; Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema 
cartográfico e de geoprocessamento; Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistema viários (hierarquização, 
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dimensionamento e geometria); Sistema de infraestrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento (drenagem, 
abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coletas e destilação de resíduos sólidos); Planejamento urbano; Uso do solo; Gestão urbana e 
instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e 
administrativos); Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade urbana; Noções de avaliação de imóveis urbanos. 
Autocad. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE (CÓD. 1112)  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Organização do texto publicitário.  
Elaboração de peças publicitárias  
Fundamentos da comunicação visual e da produção gráfica.  
Análise da mensagem publicitária.  
Noções de Photoshop, Corel Draw e Internet. 
Teoria da comunicação. Comunicação organizacional. Técnicas de edição. Linguagem jornalística e publicitária. Conhecimento de gênero e 
narrativas. Redação publicitária. Especificidades dos veículos de comunicação e seus públicos. Estratégias de veiculação. Opinião pública: pesquisa, 
estudo e análise. Pesquisa e uso das informações. Interação entre tipo de veiculação e mensagens. Adequação da mensagem ao veículo e ao 
público-alvo. Planejamento estratégico da comunicação: Elaboração do plano de comunicação, definição dos instrumentos, estratégias e materiais 
a serem utilizados para divulgação e para controle da divulgação. Elementos de marketing. Planejamento e construção de marcas. Plano de Mídia. 
Comunicação organizacional e comunicação pública. Interatividade na comunicação. Ética e legislação em comunicação. Gestão de portais 
corporativos. Características, conceitos e aplicações de linguagens na web. Padrões de website. Produção para mídias eletrônicas e digitais. 
Redação para mídias eletrônicas. Comunicação online; Mídias web e digitais; Mídias sociais. Redes sociais. Arquitetura de informação. Hierarquia 
da informação. Processos de finalização de arquivos. Produção Gráfica. Adaptação de conteúdos para multi-plataformas. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE DIREITO (CÓD. 1212) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao Direito Administrativo. 1.1 Origem, natureza jurídica e objeto do Direito Administrativo. 1.2 Os 
diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. 1.3 Fontes do Direito Administrativo. 2 Regime jurídico-administrativo. 
2.1 Conceito. 2.2 Conteúdo: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 2.3 
Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 3 Organização administrativa. 3.1 Centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração. 3.2 Administração direta. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Órgão público: conceito; teorias sobre as relações do Estado com os agentes 
públicos; características e classificação. 3.3 Administração indireta. 3.3.1 Conceito. 3.3.2 Autarquias. 3.3.3 Agências reguladoras. 3.3.4 Agências 
executivas. 3.3.5 Fundações públicas. 3.3.6 Empresas públicas. 3.3.7 Sociedades de economia mista. 3.3.8 Consórcios públicos. 3.4 Entidades 
paraestatais e terceiro setor. 3.4.1 Serviços sociais autônomos. 3.4.2 Entidades de apoio. 3.4.3 Organizações sociais. 3.4.4 Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 4 Atos administrativos. 4.1 Conceito. 4.2 Fatos da administração, atos da administração e atos 
administrativos. 4.3 Requisitos ou elementos. 4.4 Atributos. 4.5 Classificação. 4.6 Atos administrativos em espécie. 4.7 Extinção dos atos 
administrativos: revogação, anulação e cassação. 4.8 Convalidação. 4.9 31 Vinculação e discricionariedade. 4.10 Atos administrativos nulos, 
anuláveis e inexistentes. 4.11 Decadência administrativa. 5 Processo administrativo. 5.1 Lei nº 9.784/1999. 5.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 
6 Poderes e deveres da Administração Pública. 6.1 Poder regulamentar. 6.2 Poder hierárquico. 6.3 Poder disciplinar. 6.4 Poder de polícia. 6.5 Dever 
de agir. 6.6 Dever de eficiência. 6.7 Dever de probidade. 6.8 Dever de prestação de contas. 6.9 Abuso do poder. 7 Controle da Administração Pública. 
7.1 Conceito. 7.2 Classificação das formas de controle. 7.2.1 Conforme a origem. 7.2.2 Conforme o momento a ser exercido. 7.2.3 Conforme a 
amplitude. 7.3 Controle exercido pela Administração Pública. 7.4 Controle legislativo. 7.5 Controle judicial. 8 Improbidade administrativa. 8.1 Lei nº 
8.429/1992 e suas alterações. 8.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 9 Agentes públicos. 10 Licitações. 10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 (Sistema 
de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos 
constitucionais. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.2.1 Conceito. 10.2.3 Objeto e finalidade. 10.2.4 Destinatários. 10.2.5 Princípios. 10.2.6 Contratação 
direta: dispensa e inexigibilidade. 10.2.7 Modalidades. 10.2.8 Tipos. 10.2.9 Procedimento. 10.2.10 Anulação e revogação. 10.2.11 Sanções 
administrativas. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 11.1.2 Lei nº 11.107/2005 e 
Decreto nº 6.017/2007 (Consórcios Públicos). 11.2 Disposições doutrinárias. 11.2.1 Conceito. 11.2.2 Características. 11.2.3 Vigência. 11.2.4 
Alterações contratuais. 11.2.5 Execução, inexecução e rescisão. 11.2.6 Convênios e instrumentos congêneres. 11.2.7 Consórcios Públicos. 12 
Desapropriação: conceito, características, fundamentos, requisitos constitucionais, objeto, beneficiários, indenização e seu pagamento, 
desapropriação indireta e por zona. 13 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, 
objeto, elementos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das normas 
constitucionais. 1.4.1 Métodos, princípios e limites. 2 Princípios fundamentais. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais 
e coletivos. 3.2 Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 3.3 Direitos sociais. 3.4 Nacionalidade. 3.5 Direitos 
políticos. 3.6 Partidos políticos. 4 Organização do Estado. 4.1 Organização político-administrativa. 4.2 Estado federal brasileiro. 4.3 A União. 4.4 
Estados federados. 4.5 Municípios. 4.6 O Distrito Federal. 4.7 Territórios. 5 Administração Pública. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Servidores públicos. 
6 Organização dos poderes no Estado. 6.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 6.2 Poder Legislativo. 6.2.1 Estrutura, funcionamento e atribuições. 
6.2.2 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 6.2.3 Tribunal de Contas da União (TCU). 6.4 Poder Judiciário. 6.4.1 Disposições gerais. 6.4.2 
Órgãos do Poder Judiciário. 6.4.2.1 Organização e competências. 6.4.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 7 Funções essenciais à Justiça. 7.1 
Ministério Público. 7.2 Advocacia Pública. 7.3 Defensoria Pública. 8 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 9. Sistema Tributário Nacional. 
10 Finanças públicas. 10.1 Normas gerais. 10.2 Orçamentos. 11 Ordem econômica e financeira. 11.1 Princípios gerais da atividade econômica. 11.2 
Sistema Financeiro Nacional. 12 Poder constituinte. 12.1 Características. 12.2 Poder constituinte originário. 12.3 Poder constituinte derivado. 13 
Controle da constitucionalidade. 14 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. DIREITO CIVIL: 1 Lei: vigência, aplicação da lei no tempo e no 
espaço, integração e interpretação. 2 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3 Pessoas naturais e jurídicas: personalidade, capacidade, 
direitos de personalidade. 4 Domicílio. 5 Bens: conceito e espécies. 6 Fatos e atos jurídicos: negócios jurídicos, requisitos, defeitos dos negócios 
jurídicos, modalidades dos negócios jurídicos, forma e prova dos atos jurídicos, nulidade e anulabilidade dos negócios jurídicos, atos ilícitos, abuso 
de direito, prescrição e decadência, caso fortuito e força maior. 7 Direitos reais. 7.1 Espécies. 8 Direito de família: direito pessoal, casamento, 
relações de parentesco, direito patrimonial, regime de bens entre os cônjuges, usufruto e administração dos bens de filhos menores, alimentos, bem 
de família, união estável, tutela e curatela. 9 Direito das sucessões: sucessão em geral, sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário e 
partilha. 10 Direito das obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento e extinção, inadimplemento. 11 Contratos: formação, teoria da 
imprevisão, evicção, vícios redibitórios, extinção e espécies. 12 Responsabilidade civil, inclusive por danos causados ao ambiente, ao consumidor e 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. 13 Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 14 Registros 
públicos. 15 Contratos Bancários: depósito bancário, mútuo bancário, desconto bancário, abertura de crédito. 25 Contrato de Seguro. 26 
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil. 2 Normas 
processuais civis. 3 Jurisdição. 4 Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 
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Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 
7.3 Despesas, dos honorários advocatícios e das multas. 7.4 Procuradores. 7.5 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 
Intervenção de terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia Pública. 13 Defensoria Pública. 14 
Atos processuais. 14.1 Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição 
e registro. 14.7 Valor da causa. 15 Tutela provisória. 16 Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do 
cumprimento de sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 Improcedência liminar do pedido. 17.5 
Contestação, reconvenção e revelia. 17.6 Julgamento conforme o estado do processo. 17.7 Provas. 17.8 Sentença e coisa julgada. 18 Processos 
de execução. 19 Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais. 19.1 Disposições gerais. 19.2 Ordem dos processos. 19.3 
Incidente de Ass unção de Competência. 19.4 Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 19.5 Conflito de competência. 19.6 Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas. 19.7 Reclamação. 20 Recursos. 21 Recursos para os tribunais superiores. 21.1 Recurso ordinário. 21.2 
Recursos extraordinário e especial. 21.3 Julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. 21.4 Agravo em recursos extraordinário e 
especial. 21.5 Embargos de divergência. 22 Mandado de segurança. 23 Ação civil pública. 24 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 
DIREITO DO TRABALHO – Fontes do Direito do trabalho; Relação de Trabalho e Seus Sujeitos; Trabalhador Rural; Contrato de Trabalho e os 
Contratos de trabalho; Remuneração e Formas de remuneração; Proteção ao salário; duração do trabalho e repousos; Alteração, Suspensão e 
Término do Contrato de Trabalho; aviso prévio, dispensa, estabilidade e garantia de emprego; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Acordo e 
Convenção Coletiva de trabalho; sindicato e arbitragem. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Procedimentos nos dissídios individuais. 1.1 
Reclamação. 1.2 Jus postulandi. 1.3 Revelia. 1.4 Exceções. 1.5 Contestação. 1.6 Reconvenção. 1.7 Partes e procuradores. 1.8 Audiência. 1.9 
Conciliação. 1.10 Instrução e julgamento. 1.11 Justiça gratuita. 2 Provas no processo do trabalho. 2.1 Interrogatórios. 2.2 Confissão e consequências. 
2.3 Documentos. 2.4 Oportunidade de juntada. 2.5 Prova técnica. 2.6 Sistemática da realização das perícias. 2.7 Testemunhas. 3 Recursos no 
processo do trabalho. 3.1 Disposições gerais. 3.1.1 Efeitos suspensivo e devolutivo. 3.1.2 Recursos no processo d e cognição. 3.1.3 Recursos no 
processo de execução. 4 Processo de execução. 4.1 Liquidação. 4.2 Modalidades de Execução. 4.3. Embargos do executado - impugnação do 
exequente. 5 Jurisprudência do tribunal superior do trabalho. 5.1 Súmulas e orientações jurisprudenciais. 6 Prescrição e decadência no processo do 
trabalho. 7 Competência da justiça do trabalho. 8. Rito sumaríssimo no dissídio individual. 9 Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. 
10 Ação rescisória no processo do trabalho. 11 Mandado de segurança. 11.1 Cabimento no processo do trabalho. 12 Dissídios coletivos.  
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA (CÓD. 1412) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fenômenos Eletrostáticos. Cargas elétricas. Campo Elétrico. Condutores, semicondutores e isolantes elétricos. Diferença de Potencial (ddp). 
Tensões e correntes (contínua e alternada). Lei de Coulomb. 1ª e 2ª Leis de Ohm. 1ª e 2ª Leis de Kirchoff. Geradores de tensão e de corrente. 
Teoremas de rede (Thevenin e Norton). Indutores, resistores e capacitores. Circuitos RLC. Circuitos monofásicos e trifásicos, Wattímetro, Varmetro 
e Fasímetro. Fatores de Potência. Transformadores. Eletrônica básica (diodos, transistor etc.). Aterramento em instalações elétricas em atmosferas 
explosivas. Normas NBR: Normas NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. NR 10 – Norma regulamentadora de segurança em serviços e 
instalações elétricas. NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas. Noções de AutoCAD. Conhecimento de seletividade. 
Corrente de curto-circuito. Sistemas de proteção de equipamentos (fusível diazed, relé térmico etc.). Conceitos sobre normas de segurança do 
trabalho e legislações ambientais (SMS). 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA (CÓD. 1512) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Engenharia Mecânica Estática: Princípios gerais. Vetores de força. Equilíbrio de uma partícula. Resultantes de um sistema de forças. Equilíbrio de 
um corpo rígido. Análise estrutural. Forças internas. Atrito. Centro de gravidade e centroide. Momentos de inércia. Trabalho virtual. Expressões 
matemáticas e equações fundamentais de estática. Tabelas de conversão. Engenharia Mecânica Dinâmica: vetores. Cinemática de uma Partícula. 
Dinâmica de uma Partícula. Cinemática de um Corpo Rígido em movimento PI. Dinâmica de um Corpo Rígido em Movimento Plano. Trabalho e 
Energia. Impulso e Quantidade de Movimento. Vibrações Mecânicas. Unidades em SI. Momentos de Segunda Ordem de Áreas e Momentos de 
Inércia. Código e Ética Profissional - Resolução CONFEA 1.002/2002. Resolução CONFEA 218/1973. Desenho mecânico assistido por computador. 
Normas de desenho técnico. Geometria descritiva. Construção e edição em ambiente CAD. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE INFORMÁTICA - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OU COMPUTAÇÃO FORENSE OU PRIVACIDADE E 
PROTEÇÃO DE DADOS (CÓD. 1612) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Raciocínio Lógico e Aritmético.  
Sistemas de Computação: Conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Organização e arquitetura e componentes 
funcionais de computadores.  Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. Organização lógica e 
física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Conceitos de administração de contas, 
de direitos de acesso e de compartilhamento.   
Lógica de Programação: Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação 
de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, 
passagem de parâmetros, recursividade. Programação estruturada. Conceitos de programação orientada a objetos. Conceitos sobre 
desenvolvimento Web e cliente-servidor.  
Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Características dos principais protocolos de 
comunicação. Topologias. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). 
Arquitetura cliente-servidor.   
Bancos de Dados: Características de um SGBD. Noções de banco de Dados Oracle. Linguagem SQL.  
Internet: Conceitos e ferramentas.   
Conceitos de Governo Eletrônico.  
Conceitos de Software Livre.  
Noções de Processo Eletrônico. 
Pilares da segurança em redes de computadores: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Conceitos. Segurança nas Redes de 
Computadores com e sem fio. Segurança em Cloud Computing. Segurança em Data Center. Segurança em IoT. Tipos de Arquitetura de redes. 
Protocolos de redes TCP/IP. Aspectos de segurança em cada camada da pilha e seus respectivos protocolos. Computação ubíqua e Pervasiva. 
Redes sem fio. Segurança em Cloud Computing. Tipos de Cloud. Infraestrutura de Segurança. Cabeamento fisico. Projetos de Arquitetura de 
Segurança. Implementação. Análise do tráfego de pacotes nas redes com e sem fio para verificar ataques e ameaças. Segurança em ambientes 
móveis. Segurança nas comunicações sem fio bluetooth, wi-fi, wi-max, zigbee. Projeto de Cloud Segura. Desenvolvimento Seguro. Análise de 
vulnerabilidades em estações, servidores e Cloud. Tipos de ataques e possíveis contramedidas. Testes de Invasão. Hardening. Análise de Malware. 
Engenharia Reversa. Desenvolvimento de exploits. Análise de Riscos. Histórico dos ataques. Formas de ataques. Modos de mitigação de ataques 
a Internet. Arquitetura de sistemas. Diferentes tecnologias de desenvolvimento e suas principais características. Componentes de um sistema 
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distribuído. Aspectos de segurança dos sistemas distribuídos. Análise de segurança. Processo de desenvolvimento seguro. Top 10 OWASP. Testes 
de segurança em aplicações Web. Cloud computing: conceitos e aspectos de segurança. Big Data. Analytics. Armazenamento Seguro. Conceitos 
de inteligência. Conceitos de jogos. Conceitos de estratégias. Criptografia. Tipos de algoritmos: simétricos e assimétricos. Método bloco versus 
stream. Criptografia de Transporte. Diferentes formas de criptografia. Algoritmos de criptografia. Algoritmos de Hash. Assinatura Digital. Criptografia 
de Chave Pública. Criptoanálise. Esteganografia. Vulnerabilidades nos algoritmos criptográficos. Ferramentas de criptografia. Conceitos de PKI. 
Ciclo de vida dos certificados. Ciclo de uso dos certificados. Ferramentas de criptografia: HSM, token, smartcard.  
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE INFORMÁTICA - GESTÃO DE PROJETOS OU METODOLOGIAS ÁGEIS (CÓD. 1613) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Raciocínio Lógico e Aritmético.  
Sistemas de Computação: Conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Organização e arquitetura e componentes 
funcionais de computadores.  Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. Organização lógica e 
física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Conceitos de administração de contas, 
de direitos de acesso e de compartilhamento.   
Lógica de Programação: Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação 
de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, 
passagem de parâmetros, recursividade. Programação estruturada. Conceitos de programação orientada a objetos. Conceitos sobre 
desenvolvimento Web e cliente-servidor.  
Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Características dos principais protocolos de 
comunicação. Topologias. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). 
Arquitetura cliente-servidor.   
Bancos de Dados: Características de um SGBD. Noções de banco de Dados Oracle. Linguagem SQL.  
Internet: Conceitos e ferramentas.   
Conceitos de Governo Eletrônico.  
Conceitos de Software Livre.  
Noções de Processo Eletrônico. 
Planejamento de sistemas de informação: Conceitos. Métodos de planejamento. Planejamento estratégico empresarial. Planejamento estratégico 
de informação. Integração dos elementos das camadas de planejamento. Identificação de necessidades de informação. Arquitetura de sistemas de 
informação. Plano de informática. Componentes e priorização. Formalização e controle: Organização e métodos. Gerência de projetos (PMBOK 5ª 
edição). ITIL V3 e COBIT. 
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE INFORMÁTICA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA DE SOFTWARE OU TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL (CÓD. 1614) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Raciocínio Lógico e Aritmético.  
Sistemas de Computação: Conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Organização e arquitetura e componentes 
funcionais de computadores.  Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. Organização lógica e 
física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Conceitos de administração de contas, 
de direitos de acesso e de compartilhamento.   
Lógica de Programação: Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação 
de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, 
passagem de parâmetros, recursividade. Programação estruturada. Conceitos de programação orientada a objetos. Conceitos sobre 
desenvolvimento Web e cliente-servidor.  
Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Características dos principais protocolos de 
comunicação. Topologias. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). 
Arquitetura cliente-servidor.   
Bancos de Dados: Características de um SGBD. Noções de banco de Dados Oracle. Linguagem SQL.  
Internet: Conceitos e ferramentas.   
Conceitos de Governo Eletrônico.  
Conceitos de Software Livre.  
Noções de Processo Eletrônico. 
Sistemas Operacionais: Windows; Linux. Desenvolvimento de Sistemas: lógica de programação; estruturas lógicas; lógicas de argumentação; 
diagramas lógicos; técnicas de análise MER (Modelo entidaderelacionamento) e UML; engenharia de software; modelos de processos de 
desenvolvimento de software; análise de requisitos; modelagem nas fases de análise e projeto; projeto de interface de usuário: prototipação, 
estratégias e técnicas de teste; processo de desenvolvimento de aplicações Web; projeto baseado em componentes, Servidores de aplicação Web: 
conhecimento de Apache e IIS; conhecimento avançados no desenvolvimento de sistemas na plataforma de Scriptcase: principais características e 
componentes; conceitos e princípios de programação orientada a objetos.  
Linguagens de Programação: Java Script; PHP; XML; HTML; Visual Basic. Conhecimentos de HTML, XML, Javascript, JSON e CSS.  
 
PARA O CURSO/ ÁREA DE INFORMÁTICA - REDES DE COMPUTADORES OU COMPUTAÇÃO EM NUVEM OU SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (CÓD.1615) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Raciocínio Lógico e Aritmético.  
Sistemas de Computação: Conceitos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Organização e arquitetura e componentes 
funcionais de computadores.  Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. Organização lógica e 
física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Conceitos de administração de contas, 
de direitos de acesso e de compartilhamento.   
Lógica de Programação: Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação 
de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, 
passagem de parâmetros, recursividade. Programação estruturada. Conceitos de programação orientada a objetos. Conceitos sobre 
desenvolvimento Web e cliente-servidor.  
Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos e meios de transmissão e de cabeamento. Características dos principais protocolos de 
comunicação. Topologias. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). 
Arquitetura cliente-servidor.   
Bancos de Dados: Características de um SGBD. Noções de banco de Dados Oracle. Linguagem SQL.  
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Internet: Conceitos e ferramentas.   
Conceitos de Governo Eletrônico.  
Conceitos de Software Livre.  
Noções de Processo Eletrônico. 
Banco de Dados: MYSQL; MSSQL Server; Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD); modelagem de dados; projeto de banco de 
dados relacional; modelo de entidades e relacionamentos; modelo relacional; normalização; mapeamento ObjetoRelacional; Bancos de Dados 
Orientados a Objeto.  
Administração de Redes: Topologia de redes; segurança em redes de computadores; cabeamento estruturado; elementos ativos de rede: switches 
gerenciáveis, roteadores; configuração de RAID 0,1,5,10 24 em servidores e storages; protocolo: TCP/IP, SNMP, ATM, PPP, HTTP, HTTPS, FTP, 
SMTP, Telnet, SSH, padrão IEEE 802; cálculo de endereçamento de redes; meios de transmissão: par trançado, fibra ótica, wireless; servidores e 
serviços: DNS, WINS, DHCP, NAT, VLAN, WAN, VPN; conhecimentos avançados de Active Direcoty, Terminal Server, Firewall (IPTables). Conceitos 
de qualidade de software.  
 
 
 

____________________________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU  
SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL 

Processo Seletivo 02/2021 – TRT DA 17ª REGIÃO 

 
 
 

Dados do candidato: 

NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  

CÓDIGO/ 
CURSO/ÁREA:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?              SIM                         NÃO 

 
Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nº do CID: ____________ 
 

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________ 
 

Nº do CRM: ___________ 
 

 
 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?      SIM                       NÃO 

 
 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
 MESA PARA CADEIRANTE 
 SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE 
 LEDOR 
 TRANSCRITOR 
 PROVA EM BRAILE 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24) 
 INTERPRETE DE LIBRAS 
 OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________ 
                                
                               _____________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados por e-mail para o 
endereço candidato@rboconcursos.com.br, até o dia útil subsequente ao término da inscrição, conforme disposto 
no Capítulo 4 do Edital. 
  
_______________, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO III -  DECLARAÇÃO – CANDIDATO NEGRO OU PARDO  
Processo Seletivo 02/2021 – TRT DA 17ª REGIÃO 

 
 

Dados do candidato: 

NOME:  
CÓDIGO/ 
CURSO/ÁREA: 

 

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 
 
 
 

 
EU, ___________________________________________________________,Carteira de 

Identidade (RG) n.___________________________, inscrito(a) no CPF sob o n. 

_______________, estudante do curso/ área de ____________________________________, 

código__________ para fins de inscrição no Processo Seletivo de Estágio do Tribunal Regional do 

Trabalho da 17ª Região, conforme estabelecido no Edital 02/2021 TRT-ES, declaro optar pela 

participação na condição de estudante cotista, de acordo com a especificação assinalada 

abaixo:  

 

(    ) negro(a)  

(    ) pardo(a)  

 

Declaro, ainda, que estou ciente de que poderá ocorrer meu desligamento do estágio, na hipótese 

de ser aprovado(a) em todas as fases do processo seletivo e ingressar como estagiário(a) do TRT 

da 17ª Região, na condição de cotista, e for constada a qualquer tempo a não veracidade desta 

declaração.  

 
 

 
_________________, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do candidato 
 
 
 
 
ATENÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, por meio de upload, em campo específico na inscrição on-line, 
conforme disposto no Capítulo 5 do Edital. 
 


