
EDITAL Nº 003/2023 – GP/TJRN

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU ECONOMIA

O Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Dr. JOAO AFONSO
MORAIS PORDEUS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Resolução TJRN nº 10
/2017-TJ, de 22 de fevereiro de 2017, e na Portaria TJRN nº 214-TJ, de 25 de fevereiro de 2022, torna
pública a abertura de Processo Seletivo para Estágio Remunerado de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
ou Economia e Formação de Cadastro de Reserva, para atuação na Contadoria Judicial (COJUD), Setor de
Precatório e Secretarias Unificadas da Fazenda Pública, a ser regido pelas cláusulas a seguir:

1 - DAS VAGAS

1.1. São oferecidas 15 (quinze) vagas de Estágio Remunerado de Pós-Graduação em Ciências Contábeis ou
Economia.

1.2. Os(As) candidatos(as) classificados fora do número de vagas oferecidas comporão, automaticamente, o
Cadastro de Reserva, a fim de suprir eventuais necessidades de substituição ou mesmo para preenchimento
de futuras vagas, desde que dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo. 

1.3. As vagas oferecidas neste Edital referem-se ao estágio não obrigatório, de que trata o § 3° do artigo 4°
da Resolução TJRN nº 10/2017. 

1.4. Do quantitativo de vagas definido no subitem 1.1, deste Edital, 30% (trinta por cento) são destinadas a
estudantes da raça/cor negros ou pardos, nos termos da Resolução nº 336, de 29 de setembro 2020, do
Conselho Nacional de Justiça; e 10% (dez por cento) a estudantes com deficiência, observando-se a
compatibilidade entre a deficiência e o Plano de Atividades de estágio a ser realizado, em conformidade com
o art. 31, § 2º da Resolução TJRN nº 10/2017 e art. 5º, II da Portaria TJRN nº 214-TJ, de 25 de fevereiro de
2022. 

1.5. O(A) candidato(a) que se enquadrar na situação prevista no subitem 1.3, deste Edital, deverá declará-lo
no ato da inscrição, conforme estabelecido neste instrumento editalício.

2 - DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO ESTÁGIO

2.1. Constituem requisitos para o exercício da função de estagiário de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
ou Economia:

a) ter concluído curso de graduação na área de Ciências Contábeis ou Economia;

b) matrícula e frequência obrigatória em programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis ou Economia,
de instituição de ensino superior regularmente credenciada no Ministério da Educação, nos termos art. 4º, §
3º, da Resolução TJRN nº 10/2017-TJ;

c) não possuir vínculo profissional, ou de estágio, com advogado ou sociedade de advogados, consoante
disposição contida no inciso I, do art. 13, da Resolução TJRN nº 10/2017;

d) não ser policial civil ou militar, consoante disposição contida no inciso I do art. 14 da Resolução TJRN nº
10/2017;

e) não ser titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, consoante disposição contida no
inciso II do art. 14 da Resolução TJRN nº 10/2017;
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f) não ser ocupante de cargo integrante dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande
do Norte, consoante disposição contida no inciso III do art. 14 da Resolução TJRN nº 10/2017;

g) não ter participado de outro programa de estágio de Pós-Graduação de quaisquer órgãos do Poder
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN, CGJ, Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte –
ESMARN, entre outros).

2.2. É vedada a contratação de estagiário(a) para servir como subordinado(a) a magistrado ou a servidor
investido em cargo de direção ou de assessoramento que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, consoante disposição contida no § 1º do art. 14 da
Resolução TJRN nº 10/2017. 

2.3. Comprovada a existência de condenação criminal ou processo criminal em curso, cabe ao(à) interessado
(a) oferecer esclarecimentos e provas da natureza não prejudicial dos fatos.

3 - DA JORNADA, DA BOLSA-AUXÍLIO E DO AUXÍLIO TRANSPORTE. 

3.1. A jornada de estágio é de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, e será  exercida no período
de 08h às 14h ou 12h às 18h, estando sujeita a modificação no caso o(a) estagiário(a) residir ou estudar em
comarca diversa do local do estágio, desde que mantida a jornada obrigatória. 

3.2. A carga horária será reduzida pela metade nos períodos de avaliação de aprendizagem, se necessário.
Nesses casos, o(a)  estagiário(a) deverá apresentar declaração da instituição de ensino para o supervisor com
antecedência de 3 (três) a 5 (cinco) dias. 

3.3. O(A) estagiário(a) receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 1.874,00 (um mil,
oitocentos e setenta e quatro reais), de acordo com o inciso I do art. 20 da Resolução TJRN nº 10/2017. 

3.4. O(A) estagiário(a) receberá, ainda, auxílio transporte, atualmente no valor de R$ 127,60 (cento e vinte e
sete reais e sessenta centavos) por mês, de acordo com o § 2º do art. 20 da Resolução TJRN nº 10/2017. 

3.5. O pagamento da bolsa-auxílio será feito até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele efetivamente
trabalhado.

4 - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO

4.1. O estágio terá duração máxima de 02 (dois) anos, desde que comprovado o vínculo com a entidade de
ensino, nos termos do art. 15 da Resolução TJRN nº 10/2017, e em conformidade com as disposições da
Portaria TJRN nº 511/2018-TJ, de 18 de abril de 2018. 

4.2. Nos termos do art. 5º, caput, e seu § 1º, da Resolução TJRN nº 10/2017, a duração do estágio não poderá
exceder a 02 (dois) anos, exceto no concernente aos portadores de necessidades especiais, que poderão
exercer o estágio até a conclusão do curso, respeitando-se o encerramento do calendário acadêmico.

5 - DAS INSCRIÇÕES

5.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e a aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

5.2. As inscrições serão realizadas de forma exclusiva pelo Link do formulário:   https://forms.gle
/2JcRbxFmZmRntmAd7, no período de 09 de janeiro de 2023 a 20 de janeiro de 2023.
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I.  
II.  

III.  

IV.  

5.3. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério do
Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, mediante publicação
de Edital no Diário da Justiça do Poder Judiciário Estadual.

5.4. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição que estará à disposição
dos(as) interessados(as) no seguinte endereço: https://forms.gle/2JcRbxFmZmRntmAd7.

5.5. Será cancelada a inscrição com número de CPF não válido, bem como será automaticamente
desclassificado(a) do concurso o(a) candidato(a) que se inscrever com número de CPF válido, mas
pertencente a outra pessoa.

5.6. O(A) candidato(a) que, por algum motivo, efetivar mais de uma inscrição será considerada apenas a
última inscrição.

5.7. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do(a) candidato
(a), reservando-se ao Juiz Auxiliar da Presidência TJRN o direito de excluir do Processo Seletivo aquele(a)
que não preencher o documento de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

5.8. O(A) candidato(a) que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das
provas deverá formalizar pedido no campo de observações no próprio Formulário de Inscrição. A não
observância deste item desonera o TJRN de quaisquer providências que não conste neste Edital.

5.9. As declarações apresentadas na ficha de inscrição e a ela anexadas, bem como a documentação
apresentada, serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), respondendo, inclusive, penalmente, por
qualquer falsidade, nos termos dos arts. 299 e 304 do Código Penal.

5.10. A lista definitiva da confirmação dos inscritos que apresentaram toda a documentação será divulgada
no Diário da Justiça Eletrônico, na data provável de 24 de janeiro de 2023.

6 - DA SELEÇÃO

6.1. A seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será realizada mediante:

6.2. Prova de conhecimentos, com 20 (vinte) questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
com 5 opções de múltiplas escolhas de alternativas de “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, a ser realizada na data
provável 06 de fevereiro de 2023 a partir das 14h00, na ESMARN, situada na rua Promotor Manoel Alves
Pessoa Neto, 151, bairro Candelária, Natal/RN;

6.3. A prova terá duração de 3 (três) horas, e o(a) candidato(a) deverá comparecer ao local indicado com
antecedência mínima de 1 (uma) hora antes do início da prova.

6.4. Será permitido o ingresso nas dependências do prédio onde serão realizadas as provas durante o período
das 12h45 às 13h45. Após esse horário não será permito do ingresso e realização da prova.

6.5. O(A) candidato(a) deverá se apresentar no local de prova com 01 (uma) hora de antecedência munido do
documento oficial de identificação com foto e CPF que serviu de base para a sua inscrição, do comprovante
de inscrição.

6.6. Será excluído do Concurso Público o(a) candidato(a) que:

apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
não apresentar documento que bem o identifique;
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IV.  
V.  

VI.  
VII.  

VIII.  

ausentar-se da sala de provas sem informar ao fiscal de sala;
ausentar-se da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início da prova:
lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
for surpreendido(a) em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso
não permitido ou máquina calculadora ou similar;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

6.7. O resultado do processo seletivo será homologado pelo Juiz Auxiliar da Presidência do TJRN, sendo a
homologação publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

6.8. Entrevista, análise de currículo e documentação comprobatória, que será verificado exclusivamente a
aptidão do(a) candidato(a) para a vaga, conforme as demandas da unidade e o perfil acadêmico desejado, de
caráter eliminatório e classificatório.

6.9. O(A) candidato(a) para ser aprovado(a) deverá ter obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos
acertos na prova de conhecimento.

6.10. Na hipótese de empate, terá preferência o(a) candidato(a) mais idoso(a). Persistindo o empate, terá
preferência o(a) candidato(a) que se achar mais avançado(a) no Curso de Pós-Graduação.

6.11. A lista de aprovados na prova de conhecimento será divulgada no dia 10 de fevereiro de 2023 e conterá
os nomes e as notas dos(as) candidatos(as).

6.12. Da entrevista e análise de currículo:

6.12.1. Os(As) 60 (sessenta) primeiros(as) candidatos(as) que compuserem a lista de aprovados de que trata
o subitem 6.4, deste Edital, serão convocados(as), pelo Diário da Justiça e Central do Estagiário do TJRN,
para entrevista pessoal com o juiz de direito titular ou gestor responsável pela unidade administrativa, de
caráter eliminatório, a ser realizada na data provável no dia 13 de fevereiro de 2023.

6.12.2. Durante a entrevista, os currículos dos(as) candidatos(as) aprovados(as serão analisados,
esclarecendo-se dúvidas acerca de interesses, expectativas e experiências profissionais anteriores.

6.13. A lista de classificação final e homologação do Processo Seletivo, pelo Juiz Auxiliar da Presidência do
TJRN, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico (https://diario.tjrn.jus.br/) e na Central do Estagiário,
na data provável de 27 de fevereiro de 2023.

7 - DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

7.1. A validade do procedimento seletivo é de 1 (um) ano, a contar da data da homologação, podendo ser
realizado novo certame antes de findo o prazo, caso exaurido o cadastro de reserva.

8 - DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

8.1. A aprovação no Processo Seletivo, objeto deste Edital, não gera direito adquirido à celebração do Termo
de Compromisso a ser elaborado pelo Setor de Servidores Cedidos e Estagiários do TJRN, contudo observar-
se-á a classificação final e o prazo de validade para o efeito de convocação. 

8.2. Os(As) candidatos(a) classificados(as), observadas a disponibilidade de vagas e a ordem de
classificação, serão convocados(as) para celebrar Termo de Compromisso, a ser firmado entre o(a) candidato
(a), o Tribunal de Justiça e a instituição de ensino. 
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8.3. Os(As) convocados(as) para assinatura do Termo de Compromisso deverão apresentar ao Setor de
Servidores Cedidos e Estagiários do TJRN certidões atualizadas de inexistência de antecedentes criminais ou
de condenação por improbidade administrativa. 

8.4. Após a convocação, caso o(a) candidato(a) não tenha interesse de assinar o Termo de Compromisso e
sim de ocupar a última posição na lista de classificados, deverá, dentro do prazo estabelecido, enviar ao
Setor de Servidores Cedidos e Estagiários do TJRN requerimento nesse sentido, por meio do seguinte e-
mail: anexorh@tjrn.jus.br.

8.5. O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo do Edital de convocação, conforme publicação no
Diário da Justiça, implicará na perda do direito à celebração do pretenso Termo de Compromisso. 

8.6. Nos ternos do art. 2º da Portaria nº 751-TJ, de 02 de maio de 2017, os(as) candidatos(as) constantes do
Cadastro de Reserva deste Processo Seletivo poderão ser convocados(as), caso autorizado pela
Administração, para ocuparem vagas existentes ou criadas em outras unidades judiciárias e administrativas
do Poder Judiciário Estadual, compreendidas na grande Natal, como também em projetos de interesse mútuo
decorrentes de Convênios/Termos de Cooperação Técnica firmados entre o TJRN e órgãos do Estado do Rio
Grande do Norte ou do Município de Natal/RN.

8.7. Nos casos de Convênios/Termos de Cooperação Técnica, de que trata o subitem 8.6, deste Edital, a
convocação do(a) estagiário(a) para celebração do Termo de Compromisso,   os encargos previstos nos
subitens 3.3 e 3.4 deste Edital e o seguro contra acidentes não serão de responsabilidade do TJRN, salvo se
houver disposição em contrário no respectivo instrumento de cooperação.  

8.8. Autorizado o aproveitamento previsto no subitem 8.6, deste Edital, e realizada a convocação, o(a)
candidato(a) que não comparecer ao Setor de Servidores Cedidos e Estagiários do TJRN ou ao local indicado
no respectivo instrumento de convocação, no prazo estabelecido, perderá o direito de firmar Termo de
Compromisso relativo ao presente Processo Seletivo.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os(As) candidatos(as) deverão acompanhar rigorosamente as divulgações relativas a este Processo
Seletivo no Diário da Justiça Eletrônico e na Central do Estagiário disponível no sítio do TJRN.

9.2. O estágio não gera vínculo empregatício ou estatutário com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte. 

9.3. As ocorrências não previstas neste Edital, bem como os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos,
em caráter irrecorrível, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

Natal/RN, 04 de janeiro de 2023.

 

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS

Juiz Auxiliar da Presidência

ANEXO I do EDITAL Nº 053/2022 – GP/TJRN

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1.CONTABILIDADE GERAL

a) Patrimônio e Variações Patrimoniais: Conceituação de patrimônio, ativos, passivos e patrimônio líquido.
Aspecto qualitativo e quantitativo do patrimônio. Representação gráfica do patrimônio e equação básica da
contabilidade. Formação, subscrição e integralização de capital, registros de mutações patrimoniais e
apuração do resultado.

b) Plano de Contas e Procedimentos de Escrituração: Conceito, classificação (patrimoniais e de resultado) e
natureza das contas (devedoras e credoras). Método das partidas dobradas, mecanismos de débito e crédito,
origens e aplicações de recursos. Elementos essenciais do lançamento contábil. Regime de competência.
Balancete de verificação. Livros utilizados na escrituração.

c) Mensuração e Reconhecimento de Operações: Normatização, conceito, mensuração e reconhecimento de
transações, tais como: operações financeiras; valores a receber e outros créditos; operações com
mercadorias, produtos e serviços; estoques; inventário periódico e inventário permanente; despesas pagas
antecipadamente; ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada; investimentos; ativo
imobilizado; ativos biológicos; ativos intangíveis; depreciação, amortização e exaustão; custo atribuído e
reavaliação; vendas de ativos diversos (ganhos e perdas); fornecedores, obrigações fiscais e outras
obrigações; constituição de provisões; folha de pagamento; receitas, despesas, ganhos e perdas; apuração e
destinação do resultado; tributos correntes e diferidos; e demais operações inerentes à atividade das
sociedades empresárias.

2. PERÍCIA CONTÁBIL

a) Conceito: Definição, classificação, finalidade.

b) Aspectos Profissionais: Perfil profissional do perito.

c) Aspectos Técnico, Doutrinário, Processual e Operacional: Perícia Judicial e Extrajudicial – planejamento,
execução e procedimentos. Competência técnico-profissional. Honorários Periciais. Quesitos. Indicação de
assistentes. Laudo Pericial. Parecer Pericial Contábil. Termo de Diligência.

d) Legislação: Legislação profissional vigente sobre a matéria. Código de Processo Civil. Disposições do
Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às resoluções e Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais de Perícia editadas até noventa dias antes da realização
do Exame.

3. MATEMÁTICA FINANCEIRA

a) Juros Simples e Compostos.

b) Taxas Nominal, Proporcional, Efetiva e Equivalente.

c) Descontos: Desconto simples. Desconto composto. Desconto comercial (por fora). Desconto racional (por
dentro).

f) Sistema de Amortização: Sistema Price. Sistema SAC. Sistema Sacre.

4. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA E APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Tribunal de Justiça do RN DJe - Diário de Justiça Eletrônico PRESIDÊNCIA / TRIBUNAL PLENO (PRESI)

Edição disponibilizada em 04/01/2023 000002495 Ano 2023 Edição 19



a) Legislação tributária, obrigação tributária (principal ou acessória), crédito tributário e administração
tributária. Ilícito Tributário, infrações tributárias, sanções administrativas e penais e crimes fiscais.

b) Processo administrativo tributário, processo judicial e conselhos de contribuintes. Fato gerador, base de
cálculo, alíquotas e apuração dos tributos federais. Legislação federal aplicável a tributos estaduais e
municipais. Aplicação prática da Legislação Tributária associada às diversas etapas do processo contábil
(mensuração, reconhecimento e evidenciação).

c) Operações Fiscais, Tributárias e de Contribuições. Conceitos, contabilização e cálculo de tributos federais,
estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, FGTS e outras operações.

d) Previdência e Assistência Social, conceitos básicos de previdência e assistência social, previdência
pública e previdência privada. Legislação complementar. Aplicação prática da Legislação Social associada
às diversas etapas do processo contábil.

e) Lei n.° 4.320/1964, Lei Complementar n.° 101/2000, Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor
Público – NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016. Portaria Conjunta STN/SOF n.° 1, de
10 de dezembro de 2014. Portaria STN n.° 700, de 10 de dezembro de 2014.

5. NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, MS Office 2010: Word e Excel.
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