
 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Gabinete do Deputado Rubens Pereira Júnior 

EDITAL Nº 02/2018 

 

  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA ESTÁGIO-VISITA DE 

CURTA DURAÇÃO, DE NÍVEL SUPERIOR, DO GABINETE DEPUTADO 

FEDERAL DO ESTADO DO MARANHÃO RUBENS PEREIRA JÚNIOR 

(PCdoB/MA) 

 

 

O GABINETE DO DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR torna pública a retificação 

dos subitens 1.1 e 4.6, e do item 6, constantes no edital Nº 01, de 21 de fevereiro de 2018. 

  

 

[...] 

1.1. Estará habilitado à inscrição no Processo Seletivo Público para ingresso no 

Programa Estágio Visita, do Gabinete do Deputado Rubens Pereira Júnior, o estudante que no 

ato da realização do evento estiver regularmente matriculado em curso de nível superior 

(graduação e pós-graduação) em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da 

Educação. 

[...] 

           4.6. Para efeitos de critério de desempate, será levada em consideração a carga horária 

já cursada pelo candidato. Terão preferência para convocação os candidatos que estiverem 

mais avançados no curso. 

           [...] 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1.  Ao ler e concordar com os termos desse regulamento, o candidato se compromete a: 

 I - Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato de sua 

inscrição; 

 II - Inscrever-se uma única vez, sendo que a constatação de duas ou mais inscrições 

acarretará na sua eliminação no Processo; 

 III - Não infringir quaisquer direitos de terceiros com seus atos na utilização do e-mail 

para inscrição; 

 IV - Ficar ciente que, sob nenhuma hipótese, será lícito o Gabinete do Deputado 

Rubens Pereira Júnior ou seus funcionários, fornecer os dados do candidato. 

 

   6.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo que sejam publicados no site e nas páginas do 

Deputado Rubens Pereira Júnior ou por e-mail. 

 

       6.3. O aluno se responsabilizará com as despesas para a emissão de passagens de inda 

(Maranhão - Brasília) e volta (Brasília – Maranhão). 

 

       6.4. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (61) 3215-5574 / 3574, 



 

fax: 3215-2574, ou do e-mail dep.rubenspereirajunior@camara.leg.br. 

 

Brasília, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR 

Deputado Federal 
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