Dicas

importantes

E Quanto melhor a nota de desempenho, maior a chance do estagiário ﬁcar
com o nome entre os primeiros da lista do Banco de Talentos Jovens, já que o
critério da ordem dos nomes no site do TJSE será a nota de desempenho.

E A título de melhoramento do currículo, durante a vigência do contrato de

estágio, o estagiário de nível médio deve buscar treinamentos para ampliação da aprendizagem com a ampliação da visão administrativa e/ou judicial,
alinhando com o desenvolvimento de competências e técnicas comportamentais.

EA

seleção e o contato com os estagiários cadastrados/candidatos é
responsabilidade da empresa/instituição, bem como nem todo jovem
cadastrado no Banco de Talentos Jovens tem garantia de ser chamado para a
seleção de emprego, ﬁcando o Setor de Estágio do TJSE apenas responsável
em esclarecer dúvidas da funcionalidade do projeto.
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Fique

ligado!

Quando você está Estagiando, deve ﬁcar atento a alguns detalhes
importantes. Veja quais pontos podem lhe ajudar a construir excelentes
relações no TJSE, abrindo portas para seu futuro proﬁssional.

Use o uniforme
completo e seja
discreto na forma
de se vestir.

Use o crachá.

Seja cordial.

Colabore com
as pessoas.

O que o Banco de
Talentos Jovens

pode fazer por você?
É um serviço que o TJSE implantou para
aproximar estagiários de nível médio das oportunidades de emprego em escritórios de advocacia,
empresas ou instituições privadas, principalmente. O
cadastro possibilita a identiﬁcação de potencial para
ﬁns de direcionamento para novas oportunidades.

Como

participar?

O jovem interessado/egresso de estagiário nível médio
deve preencher o modelo padrão de currículo
disponível no site do projeto e através do código ao lado.

Preste atenção ao que
estão dizendo e, em caso
de dúvida, pergunte.

Apresente sugestões para
a execução das tarefas
que lhe forem solicitadas.

Zele pelo
material da
instituição.

Enviar para estagio@tjse.jus.br para ter o nome
divulgado no site do TJSE para avaliação de
empregadores.

Mas, atenção!
Procure aperfeiçoar sua comunicação oral e
escrita por meio de cursos on-line oferecidos
pelo agente integrador – CIEE e/ou
instituição de ensino competente.

Você

sabia?

R O estagiário não poderá fazer
atividades ou serviços de natureza
particular relacionadas a
magistrados e servidores.

R O estagiário terá seu
desempenho avaliado anualmente
pela cheﬁa imediata, inclusive, para
renovação do contrato de estágio.

Aceite críticas, pense
a respeito dos
ensinamentos e tire
proveito deles.

Não ﬁque

de fora dessa!
Após a conclusão do estágio de
nível médio, o estagiário poderá se
cadastrar no "Banco de currículos"
do Programa Talento Jovens que
fomenta oportunidades do
primeiro emprego diante das
experiências adquiridas no TJSE.

O requisito para que o nome
do ex-estagiário de nível médio do
TJSE esteja disponível no site do
TJSE é que o jovem tenha
completado 18 (dezoito) anos,
mesmo que tenha demonstrado
interesse em participar do Banco de
Talentos Jovens antes da maior
idade.

Não deixe passar

Fique

tranquilo (a)

Assim que o estagiário de nível
médio completar a maior idade (18
anos), desde que já tenha
demonstrado interesse em
participar do projeto e enviado o
currículo, o nome do jovem será
disponibilizado para consulta das
empresas e instituições que
visitarem o site do Tribunal.

essa oportunidade

O Banco de Talentos Jovens é uma ótima oportunidade para os
jovens/ex-estagiários de nível médio dando publicidade aos nomes de
candidatos para seleção de emprego e/ou estágio de nível superior em
empresas públicas e privadas, por meio do Banco de Currículos disponível
pelo prazo de 01(um) ano, podendo ser renovado mediante interesse
expresso do ex-estagiário por igual período. Não perca tempo, cadastre-se!

