
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2018 
 
 
 
 
A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro – FMSRC torna pública as condições para a 
inscrição e seleção ao quadro de estagiários na área de direito, visando o provimento de 01 
(uma) vaga para atuação no período da manhã. 
 
O horário da realização das atividades do estágio é preferencial pela manhã, contudo, o 
estagiário aprovado poderá ser eventualmente convocado para atividades em turnos e dias 
distintos daqueles para o qual a atividade foi inicialmente prevista. 
  
O período de validade desta seleção de estagiários se estenderá por 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.  
 
Caso haja necessidade de contratação de novos estagiários, a chamada será de acordo com 
a lista classificatória referente ao presente edital. 
 
 
1 – Período, Local e Horários de Inscrições  
 
1.1. Fica aberto o período de inscrição para a participação no exame de seleção para 
estagiários que se estenderá entre as datas de 02/05/2018 a 11/05/2018. 
 
1.2. Os alunos interessados em participar do exame de seleção deverão realizar suas 
inscrições na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, Avenida 02, n° 238, Centro, Rio 
Claro/SP, no período descrito na cláusula 1.1, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas. 
 
1.3. A Ficha/Requerimento de Inscrição (Anexo I) no certame, que deverá já vir impressa e 
devidamente preenchida pelo candidato, está disponível no site da FMSRC na internet, 
www.saude-rioclaro.org.br.  
 
1.4. É vedada a participação no processo seletivo de candidatos que já tenham estagiado 
junto ao setor jurídico da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. 
 
2 – Documentação exigida no ato da Inscrição  
 
2.1. No ato da inscrição os alunos candidatos deverão comprovar, por meio da 
apresentação da documentação necessária, o atendimento dos seguintes requisitos:  
a) Apresentar comprovação de estar o aluno regularmente matriculado no Curso de Direito 
e cursando a partir do terceiro até o sétimo período;  
b) Apresentar formulário de requerimento de inscrição devidamente preenchido – Anexo I;  
c) Apresentar fotocópia da carteira de identidade civil.  
d) Histórico Escolar ou Boletim de notas e faltas 
 



 
 
 
 
 
3 – Do Deferimento das Inscrições  
 
3.1. Somente estarão aptos a participar da seleção os candidatos que preencherem os 
requisitos mencionados no item 2.1 deste Edital, considerando a documentação 
apresentada no ato da inscrição, tendo suas inscrições deferidas.  
 
3.2. As inscrições deferidas serão divulgadas no site da FMSRC, www.saude-
rioclaro.org.br.  
 
4 – Da Seleção  
 
4.1. A seleção será através de prova composta de 30 (trinta) questões a ser realizada no dia 
16/05/2018.  
 
4.2. A prova terá duração de 02 (duas) horas, iniciando às 14:00, devendo os candidatos 
comparecerem com 30 minutos de antecedência. 
 
4.3. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% 
(sessenta por cento) do total das questões. 
 
4.4. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente. 
 
4.5. O gabarito estará disponível no site da FMSRC no dia 17/05/2018. 
 
4.5. O resultado preliminar será divulgado no site da FMSRC no dia 18/05/2018. 
 
4.6. Poderá ser interposto recurso no período de 21/05/2018 a 22/05/2018 a serem 
protocolados pessoalmente na sede da FMSRC, junto à Procuradoria Judicial – modelo 
Anexo III – das 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00. 
 
4.7. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado no dia 24/05/2018 e o resultado 
final será divulgado até o dia 30/05/2018 no site da FMSRC. 
 
4.8. Em caso de abertura de novas vagas de estágio serão chamados os candidatos 
aprovados remanescentes na lista de classificação, enquanto durar a validade do processo 
seletivo.  
 
5 – Dos Conteúdos Abordados: Conhecimentos Técnicos  
 
5.1. No exame serão exigidos do candidato conhecimentos técnicos do Direito acerca das 
disciplinas – Anexo II (Conteúdo Programático):  
a) Direito Constitucional;  
b) Direito Administrativo;  
c) Direito do Trabalho.  
 
6 – Das Disposições Finais  
 



 
 
 
 
 
6.1. Não será admitida inscrição por procurador, por correspondência ou condicional.  
 
6.2. A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente em qualquer 
época, se o candidato não comprovar que, na data do encerramento do certame, tenha 
atendido a todos os requisitos exigidos, não se considerando qualquer situação adquirida 
após aquela data.  
 
6.3. Os candidatos aprovados e incluídos em lista de espera poderão ser admitidos 
conforme a necessidade de estagiários demonstrada pela FMSRC e enquanto durar a 
validade do edital.  
 
6.4. Havendo prorrogação do prazo de validade do edital está será informada aos 
interessados através de publicação no site da FMSRC.  
 
6.5. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita por meio de contato 
telefônico com divulgação no site da FMSRC. 
 
6.6. O estágio contratado fará jus a percepção de bolsa de estágio, nos termos da lei. 
  
6.7. No caso de empate entre dois ou mais candidatos serão considerados os seguintes 
critérios de desempate:  
a) Preferência ao candidato com maior índice de rendimento acadêmico;  
b) Preferência ao candidato com maior idade.  
 
6.8. A seleção do processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:  
 
26/04/2018 ............................................................................................ Publicação do Edital 
02/05/2018 a 11/05/2018 ........................................................................................ Inscrições 
14/05/2018.................................................................... Divulgação das Inscrições Deferidas  
16/05/2018...............................................................................................Realização da Prova 
17/05/2018..............................................................................................Divulgação Gabarito 
18/05/2018..............................................................................................Resultado Preliminar 
21/05/2018 a 22/05/2018........................................................................Interposição Recurso 
24/05/2018.....................................................................Resultado Julgamento dos Recursos. 
Até 30/05/2018............................................................................................... Resultado Final  
 
 
Rio Claro, 24 de abril de 2018 
 
 
 
 

Djair Claudio Francisco 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO I  
 

PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIO DE DIREITO – 02/2018 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
(preencher de forma legível) 

 
 

Nome: ___________________________________________________________________ 
Documento de Identidade:______________________ Data de expedição:____/_____/____ 
CPF:_______________________________ 
Instituição:_____________________________________ Semestre:__________________ 
Endereço:_________________________________________________________________ 
Bairro:_______________________ Cidade/Estado:_______________________________ 
Telefone: (____)_________________ Celular: (_____) ____________________________ 
E-mail:___________________________________________________________________ 
 
Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e ter conhecimento dos termos 
do Edital de Seleção de Estagiário 002/2018. 
 
Rio Claro, ______ de ________ de 2018 
 
 
_________________________________ 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Avenida 02, nº. 238, Bairro 

Centro, Município de Rio Claro, inscrita no CNPJ sob n. 

00.955.107.0001-93, declara ter recebido de 

______________________________, portador do CPF sob o nº 

_______________, o Formulário de Requerimento de Inscrição 

para o Processo Seletivo 02/2018 – Estagiários. 

 

Rio Claro, ___ de ________ de 2018. 

 

____________________________ 



 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

I - DIREITO CONSTITUCIONAL Constituição: conceito, objeto, elementos e 
classificação. Poder Constituinte.  Interpretação das normas constitucionais. Controle de 
constitucionalidade. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. 
Organização do Estado. Organização dos poderes. Poder Legislativo. Poder Executivo. 
Poder Judiciário. Funções Essenciais à Justiça. Defesa do Estado e Das Instituições 
Democráticas. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Finanças Públicas.  
Ordem Econômica e Financeira. 
 
 
II - DIREITO ADMINISTRATIVO - Administração Pública: conceito; órgãos públicos; 
Autarquias; Fundações; Empresas Públicas; Sociedades de economia mista. - Princípios da 
Administração Pública. - Atos administrativos: conceito; elementos; atributos; invalidação; 
revogação; Direito Administrativo Constitucional; Poderes da Administração. Conceito 
legal de poder de polícia. Conceitos, características e regime jurídico. Abuso do Poder: 
Excesso de Poder; Desvio de Finalidade; e Omissão da Administração; Improbidade 
administrativa. 
 
 
III – DIREITO DO TRABALHO - Teoria Geral do Direito do Trabalho. Fontes do 
Direito do Trabalho. Princípios específicos e peculiaridades do Direito do Trabalho. 
Relação de trabalho e relação de emprego. Normas gerais de tutela do trabalho. 
Identificação profissional. Duração do trabalho. Salário mínimo. Férias. Segurança e 
medicina do trabalho. Contrato individual de trabalho. Disposições gerais. Remuneração e 
salário. Alteração, suspensão e interrupção. Rescisão. Aviso prévio. FGTS. Piso salarial. 
Décimo terceiro salário. Estabilidade. Proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa 
causa. Força maior. Irredutibilidade do salário. Convenção coletiva de trabalho. Acordo 
coletivo de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ANEXO III – MODELO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
 
Eu, ________________________________________, portador do documento de 
identidade nº __________, detentor do comprovante de inscrição nº _____________, 
venho apresentar recurso contra à correção da questão de nº ___ da parte eliminatória ou da 
parte classificatória. A presente impugnação se dá pelos argumentos e fundamentos 
seguintes: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Rio Claro, ___ de ________ de 2018. 
 
 __________________________________  
Assinatura do Candidato  
 
 


