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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ

O�cio nº 75/2019/SRPRF-AP

Macapá/AP, 08 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor
Dr. LUIZ LABOISSIERE JUNIOR
Coordenador do Curso de Direito - UNIFAP
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO - UNIFAP
Campus Universitário Marco Zero do Equador: Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02, Bloco da CCD - Jardim
Marco Zero
68.903-419  Macapá/AP
direito@unifap.br / ccdunifap@gmail.com / diego.pinto@unifap.br
 

Assunto: Vagas de estágio para acadêmicos de Direito.

  

Senhor Coordenador,

  

Comunico a Vossa Senhoria que a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Amapá (SRPRF/AP)
está iniciando processo para recrutamento de estagiários do curso de Direito a partir do dia 11/02/2019, por
isso, solicitamos a divulgação da oportunidade aos acadêmicos desse curso da Universidade Federal do
Estado do Amapá.

Informo que deverão ser preenchidas 02 (duas) vagas, cuja carga horária pode ser de 6 (seis) horas diárias
com remuneração por bolsa no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) ou de 4 (quatro) horas diárias
com bolsa de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais); há, ainda, o pagamento de auxílio transporte no
valor de R$ 6,00 (seis) reais por dia de trabalho, independentemente da carga horária optada.

Podem ser enviados currículos para o email gab.ap@prf.gov.br até a data de 15/02/2019 e a seleção se dará
por meio da análise dos currículos e de entrevista.

Friso que o local de desenvolvimento do estágio será a Sede da SRPRF/AP, localizada na Rua Tancredo
Neves, n° 201, Bairro São Lázaro (ao lado do SETRAP, na Zona Norte da cidade de Macapá), e que a
disponibilidade de carga horária a ser desenvolvida pelo acadêmico no estágio deve ser informada no
currículo.

Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

    

Atenciosamente,

KLEBSON SAMPAIO DO NASCIMENTO
Superintendente Regional - SRPRF/AP

Documento assinado eletronicamente por KLEBSON SAMPAIO DO NASCIMENTO, Superintendente
Regional no Amapá, em 08/02/2019, às 14:53, horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015, e no art. 42 da Instrução Norma�va nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de
2018.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17085201
e o código CRC AB826542.

 
Rua Tancredo Neves, nº 201 - Bairro São Lázaro, Macapá / AP , CEP 68908-900

Telefone: (96) 3225-9000

Referência: Processo nº 08673.000250/2019-57 SEI nº 17085201
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