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EDITAL SELEÇÃO DE ESTÁGIO NO CARTÓRIO ELEITORAL  

 
 

O Núcleo de Gestão de Carreiras e o Curso de Direito da UniVS, têm a grata 

satisfação em tornar público para conhecimento dos estudantes do Curso de 

Direito da UniVS - que estejam devidamente matriculados a partir do 5º semestre 

em diante – a concessão de oportunidades de estágios.  

O presente instrumento dispõe sobre o Estágio de estudantes no âmbito 

do Cartório Eleitoral de Icó, Ceará, que será realizada prova para o preenchimento 

de 2 (duas) vagas para Estágio remunerado, no dia 30 de março de 2022, às 

14:00h, na sala 12 das dependências do Núcleo de Práticas Jurídicas da UniVS. As 

inscrições serão do dia 25 de março de 2022 até o dia 29 ao meio dia. Essa 

inscrição se dará por meio de um link do Google Forms, que fica disponível no site 

da UniVS.  

As vagas são destinadas à Seção do Cartório Eleitoral da 15º Zona Eleitoral 

– Icó, Orós e Umari, para estudantes regularmente matriculados no curso de 

Direito e que estejam cursando a partir do 5º semestre.  

A carga horária será de 5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco) horas 

semanais. 

O estágio em comento terá como características principais o auxílio na 

atividade de inscrição do cidadão no cadastro eleitoral nacional, auxiliar na parte 

administrativa do Cartório Eleitoral, proceder triagem para o atendimento ao 

público em geral, auxiliar no alistamento eleitoral, na revisão dos dados pessoais 

dos eleitores, na transferência do domicilio eleitoral e prestar informações acerca 

de certidões e ou quitação eleitoral.  

A prova, aplicada de forma presencial, consistirá de duas etapas distintas: 

a primeira etapa será composta de 7 (sete) questões objetivas de múltipla escolha, 

de caráter classificatório e eliminatório, abordando noções de Direito 

Administrativo, Direito, Processo Administrativo, Direito Constitucional e 1 (uma) 

questão discursiva sobre tema que aborda conhecimentos gerais da atualidade, e a 

segunda etapa será constituída de uma entrevista com um professor representante 

do curso de Direito da UniVS e um servidor representando o Poder Judiciário da 

Comarca de Icó. 

Para fazer a prova é obrigatório estar devidamente matriculado e regular 

junto ao Acadêmico da UniVS, além da apresentação de documento de identificação 
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original com foto, tal qual carteira de identidade, de motorista, de trabalho, 

passaporte ou E-Título (para os eleitores que possuem identificação biométrica).  

Durante o processo seletivo serão observadas as normas sanitárias para 

garantir a segurança de todos, conforme orientações da UniVS. 

Assim, tanto os candidatos quanto os aplicadores envolvidos deverão usar 

máscaras de proteção durante todo o tempo de aplicação da prova, podendo trocá-

la caso necessário. 

 Os candidatos deverão levar a sua própria caneta para a realização da 

prova discursiva. 

 É recomendado o uso do álcool gel antes e depois da aplicação da prova. 

 Os candidatos que não observarem tais orientações não poderão 

participar do certame. 

 Dentro do local de realização da prova, não será permitida qualquer 

espécie de consulta e/ou comunicação com outros participantes. 

 O tempo total de duração da prova objetiva e da prova técnica será de 1 

(uma) hora e 40 (quarenta) minutos. 

 Serão eliminados os candidatos que não acertarem o mínimo de 2 (duas) 

questões na prova objetiva. 

 Em caso de empate na nota final, serão utilizados para desempate os 

seguintes critérios: 

I – melhor desempenho na questão discursiva; 

II - melhor desempenho na entrevista; 

III - maior idade. 

 

O resultado da seleção será publicado até o dia 31 de março de 2022, no 

site da UniVS, cabendo ao candidato o acompanhamento da publicação do 

resultado.  

Serão admitidos recursos quanto ao resultado da prova, devidamente 

fundamentados, do dia 01 de abril de 2022 até o dia 02 de abril de 2022 ao meio 

dia.  

O resultado final da prova será divulgado nas redes sociais da UniVS no dia 

05 de abril de 2022.  

Os selecionados seguirão para entrevista no dia 06 de abril de 2022, com 

divulgação da classificação no dia 07 de abril de 2022, onde os dois primeiros 

colocados serão os estagiários remunerados.  
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O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a contar da publicação 

do resultado, prorrogável por igual período. E, para que chegue ao conhecimento 

de quem interessar possa, a UniVS publicará em todas as suas redes sociais 

 

 

 

Icó, 24 de março de 2022. 

Núcleo de Gestão de Carreiras – UniVS 

 

 


