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Seleção de estagiários para atuarem, em matérias jurídicas como trabalhista, sindical e 

previdenciária.  

Faz saber aos interessados que serão selecionados estagiários do Curso de Direito para 

prestarem serviços nas áreas trabalhista, sindical e previdenciária, em atividades internas e 

externas. As condições de participação do certame são as seguintes:  

1. Destina-se a estudantes que estão concluindo as 3ª e 4ª séries (ou 6º, 7º ou 8º 

períodos) regularmente matriculados em suas instituições de ensino;  

2. Deverão enviar, no período de inscrições, currículo contendo seus dados completos, 

mais e-mail e telefones, para o seguinte endereço eletrônico: 

selecaoestagiarios@smabc.org.br; 

3. Os interessados deverão apresentar comprovante de vacinação da primeira dose da 

vacina que previne ao Coronavirus/Covid-19. Caso já tenha sido imunizado também 

com a segunda dose, de igual modo deverá apresentar este comprovante. Não serão 

aceitos candidatos não vacinados. 

4. Aqueles que forem aprovados na prova escrita deverão apresentar no dia da 

entrevista (a ser informado posteriormente) o HISTÓRICO ESCOLAR do Curso de 

Direito. O prazo para entrega deste documento poderá ser prorrogado, caso haja 

comprovação de impossibilidade de sua apresentação na data fixada. 

5. Enviar também informação sobre a série ou período a ser cursado em 2022.  

6. Inscrições (somente por e-mail): de 03 a 12 de novembro de 2021; 

7. Prova escrita: 16/novembro /21 - 3ª feira, às 14h, na sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, à Rua João Basso, 231, Centro, São Bernardo do Campo – SP, 

quando os interessados serão encaminhados ao local da prova. É obrigatório 

apresentar-se com 15 minutos de antecedência, COM O USO OBRIGATÓRIO E 

ADEQUADO DE MÁSCARA. 

8. Não haverá empréstimo de material. Portanto, o candidato deve trazer a sua própria 

caneta. 

9. A depender do número de candidatos, as provas poderão ser realizadas em mais de 

um horário, mas no mesmo dia, a partir das 14 horas.  

10. Matéria: Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito da Seguridade Social; 

Direito Individual e Coletivo do Trabalho e Direito Processual do Trabalho; 

11. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição;  

12. PROVA SEM CONSULTA. 

Os candidatos receberão as informações sempre por e-mail.  

Os classificados nesta fase serão convidados a participar da 2ª fase - entrevista.  

São Bernardo do Campo, 28 de Outubro de 2021. 

Marcelo J. L. Mauad 

Advogado – OAB/SP 106.184 
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