
 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Gabinete do Deputado Rubens Pereira Júnior 

EDITAL Nº 01/2018 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA ESTÁGIO-VISITA DE 

CURTA DURAÇÃO, DE NÍVEL SUPERIOR, DO GABINETE DO DEPUTADO 

FEDERAL DO ESTADO DO MARANHÃO RUBENS PEREIRA JÚNIOR 

(PCdoB/MA) 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2018 

 

O GABINETE DO DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR, tendo em vista o 

funcionamento do Programa Estágio-Visita de Curta Duração da Câmara dos Deputados, 

resolve abrir Processo Seletivo Público para ingresso no referido Programa de Estágio, 

observadas as disposições deste Edital: 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

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) em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

1.2. A comprovação dos requisitos constantes no item 1.1 se fará por meio de 

comprovante/declaração assinada e emitida pela instituição de ensino. 

 

1.3. O candidato se responsabilizará por eventuais custos para emissão do 

comprovante/declaração aludido no item 1.2, pela instituição de ensino superior que estiver 

vinculado, não cabendo tal ônus ao Gabinete do Deputado Rubens Pereira Júnior. 

 

1.4. O prazo de validade para a indicação dos candidatos selecionados será até o dia 23 

de abril de 2018, a contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado, 

caso haja mudança no calendário da Câmara dos Deputados. 

 

1.5. São elegíveis estudantes residentes no estado do Maranhão. 

 

2. DO PROGRAMA ESTÁGIO VISITA 

 

 

2.1.  A Câmara dos Deputados oferece, desde 2003, o Programa Estágio-Visita de 

Curta Duração, instituído pelo Ato da Mesa nº 51/2004. O programa possibilita a 



 

universitários de todo o país o acesso a conhecimentos relacionados ao funcionamento da 

Câmara dos Deputados e à forma de atuação de seus representantes, incentivando a 

participação democrática e o exercício da cidadania. 

 

2.2. O programa é chancelado pela Segunda-Secretaria e conduzido pelo Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor). Durante cinco dias, os universitários 

participam de palestras, debates, visitas, vivências e simulações que possibilitam o 

desenvolvimento de conhecimentos sobre democracia e o papel do Legislativo e de 

habilidades necessárias ao exercício de sua cidadania. 

 

2.3. A programação é focada no protagonismo do estudante, sendo incentivados a sua 

curiosidade e o seu interesse por buscar novos conhecimentos, e inclui aulas dialogadas sobre 

o papel institucional da Câmara dos Deputados e sobre o processo legislativo; jornadas de 

aprendizagem em diversas áreas da Câmara com troca de experiências pelo grupo; visitas aos 

gabinetes, a comissões e ao Plenário; simulação do funcionamento das comissões; entre outras 

atividades que despertarão o estudante para um novo olhar sobre o Legislativo e também 

sobre sua participação como cidadão. 

 

2.4. A programação é estabelecida mensalmente e pode sofrer alterações de acordo 

com o funcionamento e a necessidade da instituição. As atividades têm início na segunda-

feira às 9h e término na sexta às 13h30. 

 

2.5. O que a Câmara dos Deputados oferece aos universitários: 

 

I- hospedagem: com início no domingo (a partir das 12h) e término no sábado (até 

9h), em alojamento indicado pela Câmara dos Deputados, que geralmente é o da ENAP 

(Escola Nacional de Administração Pública). Para os participantes do Distrito Federal fica 

facultado o uso do alojamento; 

 

II- traslado entre o alojamento e a Câmara dos Deputados durante a realização do 

Programa, para os participantes que ficarem hospedados às expensas da Câmara. O traslado 

do aeroporto/rodoviária para o alojamento e do alojamento para o aeroporto/rodoviária é de 

responsabilidade do estudante. 

 

III- certificação: o Cefor emite um certificado de 36 horas aos participantes que 

estiverem presentes em 100% das atividades. 

 

 

2.6. Caberá aos estagiários participantes cumprir fielmente as obrigações 

previstas no termo de Compromisso de estágio, cuja minuta poderá ser acessada pelo 

seguinte link: https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/wp-

content/uploads/2016/03/Termo-de-Compromisso.pdf 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

 

3.1. As inscrições serão realizadas mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail) ao 

endereço inscricoes.deprubenspereirajr@gmail.com no período de 21 de fevereiro a 16 de 

março de 2018. 

 

3.2. No campo "Assunto" do e-mail, deverá constar o seguinte título: Inscrição Estágio 

– Visita 01/2018. 

https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/wp-content/uploads/2016/03/Termo-de-Compromisso.pdf
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/wp-content/uploads/2016/03/Termo-de-Compromisso.pdf
mailto:inscricoes.deprubenspereirajr@gmail.com


 

 

3.3. Durante o período de inscrição, o estudante deve elaborar uma Proposição 

Legislativa de sua autoria e encaminhá-la ao gabinete, através do endereço constante no item 

3.1 do presente edital. 

 

3.4. O estudante também deverá enviar seu nome completo, e-mail, telefone, nome da 

Instituição de Ensino Superior que está matriculado e o semestre que está cursando.  

 

3.5. O número de inscrições será limitado a 60 (sessenta) alunos. 

 

3.5.1. O aluno receberá um e-mail com a confirmação de sua inscrição. 

  

3.6. É vedada a inscrição de alunos que já participaram ou estão inscritos no Programa 

Estágio Participação ou no Programa Estágio - Visita.  

 

 

4. DA SELEÇÃO 

  

 

4.1.  O processo de seleção para o programa Estágio – Visita será realizado por meio 

da análise de Proposições Legislativas de autoria do aluno. 

 

4.2. O estudante deverá elaborar a sua Proposição de acordo com as regras vigentes, 

constantes no item 5 deste edital, sendo passível de desclassificação, caso infrinja as regras.    

 

4.3. O preenchimento das vagas do estágio obedecerá à ordem de classificação final 

dos candidatos, que, por sua vez, obedecerá à ordem decrescente da nota da Proposição. 

 

4.4. Serão disponibilizadas apenas duas vagas. 

 

4.5. Caso haja desistência ou impossibilidade de participação de um dos alunos ao 

evento, será selecionado o próximo candidato, seguida a ordem do item 4.3 do edital. 

 

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 na graduação. 

 

4.7. O resultado da seleção será divulgado na internet, no endereço eletrônico  

http://rubenspereirajr.com.br/ ,  na data provável de 30 de março de 2018. 

 

4.8. A convocação será realizada através de contato telefônico ou mensagem 

eletrônica, de acordo com as informações constantes no e-mail de inscrição enviado pelo 

candidato. 

 

4.9. Os alunos selecionados terão sua indicação garantida para participar do Estágio-

Visita.  

 

4.10. As Proposições vencedoras, se de competência parlamentar, e a julgo do 

Deputado Rubens Pereira Júnior, serão protocoladas na Câmara dos Deputados.  

 

http://rubenspereirajr.com.br/


 

5. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA 

 

 5.1. A análise da Proposição será estabelecida de acordo com os seguintes critérios 

gerais estabelecidos por este Gabinete Parlamentar: 1) Justificativa da proposição; 2) 

Relevância/mérito da proposição para a sociedade; e 3) Técnica legislativa (adequação ao 

gênero textual). 

 5.2. A Proposição deverá tratar de assunto de competência da União, pois na Câmara 

dos Deputados somente tramitam as proposições de interesse nacional. 

         5.2.1. Os temas que podem ser legislados pela União estão inseridos nos artigos 22 

e 24 da Constituição Federal. 

 5.3. A Proposição deverá ser contida por três partes: 1) parte preliminar, que 

compreende a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do 

âmbito de aplicação da norma; 2) parte normativa, que compreende o texto das normas, 

dividido em artigos, parágrafos, alíneas e incisos; e 3) a parte final, que traz informações 

complementares necessárias à implementação da norma, como o prazo de vigência e cláusula 

de revogação, quando couber. 

 

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. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (61) 3215-5574 -

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

 

 

Brasília, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR 

Deputado Federal 

mailto:dep.rubenspereirajunior@camara.leg.br

