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RETIFICAÇÃO 
EDITAL Nº 001/2022 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
 
No EDITAL Nº 001/2022 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª
REGIÃO, publicado no DEJT em 01/04/2022:
1. No item 3.6 onde se lê: Para acesso ao ambiente da prova teste online, o candidato deverá acessar o link https://ead.trt21.jus.br/, clicar no botão
“Acessar” e informar seu usuário e senha fornecidos e enviados ao e-mail utilizado na inscrição. Leia-se: Para acesso ao ambiente da prova oficial,
o candidato deverá acessar o link https://ead.trt21.jus.br/, clicar no botão “Acessar” e informar seu usuário e senha fornecidos e enviados ao e-mail
utilizado na inscrição.
2. No item 3.6.4 onde se lê: Após realizar o acesso, o candidato deverá clicar no curso intitulado “SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO
REMUNERADO do TRT21 - EDITAL Nº 1/2022” para realizar a prova teste online. Leia-se: Após realizar o acesso, o candidato deverá clicar no
curso intitulado “SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO do TRT21 - EDITAL Nº 1/2022” para realizar a prova oficial
online.
3. Desconsiderar o item 3.9.3 do Edital.
4. No item 3.11 onde se lê: 3.11 Caso a infraestrutura do TRT21 apresente algum problema que inviabilize a realização das provas e da prova
teste nas datas previstas, será divulgada, no sítio do Tribunal, no link www.trt21.jus.br em Serviços / Concursos / Estagiários, a relação das novas
datas das provas. Leia-se: 3.11 Caso a infraestrutura do TRT21 apresente algum problema que inviabilize a realização das provas nas datas
previstas, será divulgada, no sítio do Tribunal, no link www.trt21.jus.br em Serviços / Concursos / Estagiários, a relação das novas datas das
provas.
5. No item 7.4 onde se lê: O estagiário de graduação ou nível médio-técnico fará jus a uma bolsa de estágio no valor de R$ 900,00 (setecentos e
cinquenta reais), acrescida de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por dia útil de estágio correspondente ao auxílio transporte. Leia-se: O
estagiário de graduação ou nível médio-técnico fará jus a uma bolsa de estágio no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), acrescida de R$ 7,50
(sete reais e cinquenta centavos) por dia útil de estágio correspondente ao auxílio transporte.
 
Natal/RN, 4 de abril de 2022. 
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