
 
                                              

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

Edital 02/2022 

 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região, no uso de suas atribuições, tornam público e estabelece a retificação dos itens 

compostos no Edital Nº 02/2022.  

 

Onde se lê: 

1.3. O estagiário receberá bolsa-auxílio correspondente a R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais) mensais, bem como auxílio-transporte no valor de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) 

por dia de efetivo estágio, em montante mensal de até R$ 70,40 (setenta reais e quarenta 

centavos), considerados na base de cálculo até 22 (vinte e dois) dias úteis por mês. 

 

Leia-se: 

1.3. O estagiário receberá bolsa-auxílio correspondente a R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais) mensais, bem como auxílio-transporte no valor de R$ 3,60 (três reais e sessenta 

centavos) por dia de efetivo estágio, em montante mensal de até R$ 79,20 (setenta e nove 

reais e vinte centavos), considerados na base de cálculo até 22 (vinte e dois) dias úteis por 

mês. 

 

Onde se lê:  

 

2.2. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site: 

www.ciee.org.br, no período de 25/05/2022 até as 12h00min (horário de Brasília) do dia 

09/06/2022 incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de 

inscrições. 

 

Leia-se: 

 

2.2. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site: 

www.ciee.org.br, no período de 25/05/2022 até as 12h00min (horário de Brasília) do dia 



13/06/2022 incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de 

inscrições. 

 

Onde se lê: 

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 10/06/2022, no site do CIEE 

(www.ciee.org.br) no espaço do candidato. 

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser 

encaminhado eletronicamente até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 13/06/2022 para o 

endereço recursos@ciee.ong.br , em formulário específico, disponível para download no site do 

CIEE www.ciee.org.br. 

 

Leia-se: 

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 14/06/2022, no site do CIEE 

(www.ciee.org.br) no espaço do candidato. 

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser 

encaminhado eletronicamente até as 23:59 (horário de Brasília) do dia 15/06/2022 para o 

endereço recursos@ciee.ong.br , em formulário específico, disponível para download no site do 

CIEE www.ciee.org.br. 

 

Onde se lê: 

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos 

serão feita em 29/06/2022.  

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço 

eletrônico recursos@ciee.ong.br, no dia 30/06/2022. 

 

Leia-se: 

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos 

serão feita em 01/07/2022.  

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço 

eletrônico recursos@ciee.ong.br, no dia 04/07/2022. 

 

Onde se lê: 

5.13. A publicação da lista de classificação final será feita em 08/07/2022. 

 

http://www.ciee.org.br/


Leia-se: 

5.13. A publicação da lista de classificação final será feita em 12/07/2022. 

 

 

Brasília 08 de junho de 2022. 


