6º PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS
O escritório COELHO, TELES E ALVES ADVOCACIA EMPRESARIAL realizará, nos dias 25.10.2018
e 26.10.2018, EXAME SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS (há uma vaga, no núcleo
cível/trabalhista, para início em novembro de 2018, e outra para cadastro de reserva para início
em janeiro de 2019), dirigido a acadêmicos dos Cursos de Direito que estejam cursando a partir
do 4º semestre.
CARGA HORÁRIA DE 4 (QUATRO)
HORAS DIÁRIAS

CARGA HORÁRIA DE 6
(SEIS) HORAS DIÁRIAS

 Bolsa mínima de R$ 800,00;

 Bolsa mínima de R$ 1.200,00;

 13ª e 14ª bolsas de bônus anuais;

 13ª e 14ª bolsas de bônus anuais;

 Auxílio transporte; e

 Auxílio transporte; e

 Probabilidade de efetivação.

 Probabilidade de efetivação.

A seleção terá as seguintes fases:
(i) análise do currículo (com foto1) e do histórico acadêmico do candidato;
(ii) prova escrita (25.10.2018 e 26.10.2018); e
(iii) entrevistas com os candidatos aprovados nas fases anteriores (30.10.2018).
A prova escrita será estruturada da seguinte forma: a) duas questões discursivas,
valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão; b) uma questão prática (elaboração de peça
jurídica), valendo 5,00 (cinco pontos).
O conteúdo da prova abordará os seguintes tópicos:
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Relação de emprego, rescisão
do contrato de trabalho, terceirização, horas-extras, adicional de periculosidade, estabilidade
provisória, direito coletivo, contagem de prazos no processo do trabalho e recursos no processo
do trabalho.
DIREITO DO CONSUMIDOR. Conceitos de fornecedor e consumidor. Direitos básicos do
consumidor. Responsabilidade por vício do produto e do serviço. Práticas comerciais: oferta,
publicidade, práticas abusivas, cobranças de dívidas, bancos de dados e cadastros de
consumidores. Contratos de adesão.
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O currículo pode ser enviado por vídeo em tempo máximo de 02 (dois) minutos para
contato@ctaadvocacia.adv.br.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Aplicação da lei no tempo e no espaço;
interpretação da lei; analogia. Princípios gerais do direito e equidade. Princípios fundamentais
dos contratos: classificação dos contratos, adimplemento e extinção das obrigações.
Responsabilidade civil: ato ilícito, dever de indenizar, modalidades de reparação. Da resposta do
réu: contestação, exceções, reconvenção. Contagem de prazos no processo civil comum e nos
juizados especiais cíveis. Revelia. Tutelas de urgência. Cumprimento de sentença. Juizados
especiais cíveis: procedimento. Recursos no processo civil comum e nos juizados especiais.
Os interessados deverão entregar curriculum vitae e histórico acadêmico atualizados
na sede do Escritório (Avenida Barão de Studart, nº 300, ED. LC CORPORATE GREEN TOWER, 19º andar,
Meireles, Fortaleza-CE), em horário comercial, ou enviá-los para contato@ctaadvocacia.adv.br,
em ambos os casos até o dia 23.10.2018. Será permitida consulta à legislação não anotada e não
comentada.

