
QUESTIONÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS

PRELIMINARES

Qual é a necessidade a ser suprida?

O Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás,  no intuito  de contribuir  com a formação

profissional de estudantes do ensino superior e pós graduação, visa, a partir  de seu

Programa  de  Estágio,  potencializar  vivência  no  mercado  de  trabalho  cuja  formação

teórica ocorre nas instituições de ensino, proporcionando desenvolvimento pessoal e

profissional.

Há outros instrumentos de planejamento? (Indicar)

Há o plano anual de contratações 2020/2021 Governança de Aquisições da Diretoria de

Recursos Humanos

Quais serão os requisitos da contratação?

Empresa que tenha uma sede em Goiânia;

Empresa  com  experiência  mínima  de  3  (três)  anos  comprovada  no  serviço  a  ser

contratado;

Atestado(s)  de  Capacidade  Técnico-Operacional,  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de

direito  público  ou privado,  comprovando que a licitante  prestou ou esteja  prestando

serviços de realização de processo seletivo presencial, precedido de edital público, com

aplicação de provas para vagas de estágio de nível superior, nos termos da Lei. Este

documento  deverá  assegurar  capacitação  de  gerenciamento  de,  pelo  menos  7.000

inscritos  por  processo  seletivo,  considerando  a  complexidade  logística  envolvida  na

realização  do  processo  seletivo  nos  moldes  exigidos  pelo  Poder  Judiciário,  que  vai

desde a abertura das inscrições até a aplicação das provas;

O serviço a ser prestado é de natureza continuada, a ser realizado mensalmente;

A contratada precisa relacionar-se com as instituições de ensino e com elas celebrar

convênios, mantendo as condições e requisitos exigidos pela legislação em vigor.

Como o contrato de prestação de serviços de natureza continuada seria interessante

que o prazo fosse superior a 12 meses. Poderia haver a cada 12 meses uma avaliação

de desempenho da contratada.

Consideramos que como existe um contrato vigente e há estagiários contratados, caso

uma nova empresa seja contratada haverá necessidade de transferência de dados e de

transição contratual.

Atualmente, as principais empresas que atuam na integração entre IES e empresas em
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Goiás, são: o CIEE (atual contratada), o IEL (instituto contratado no Poder Executivo) e

o Superestágios (empresa nova no mercado goiano, com o contrato do TRE e da Caixa

Econômica.

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos

que lhe dão suporte:

A estimativa para a quantidade de estagiários no TJ foi realizada a partir do Decreto nº

1086/2013. Porém, hoje temos 2.500 estagiários em vigor.

Quais são as soluções disponíveis no mercado para suprir a necessidade? Escolha uma

e justifique

A solução possível para a gestão de estagiários é a contratação de empresa que realize

os serviços de recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e administração

das atividades de estágio remunerado.

Qual o valor estimativo da contratação/aquisição?

Pesquisa de preços em andamento. 

Atual estimativa mensal: R$ 2.950.000,00

Descrição da solução como um todo:

-A empresa contratada realizará os serviços de recrutamento, convocar os estagiários

classificados no processo seletivo, no período máximo de 48 (quarenta e oito) horas

após solicitação do CONTRATANTE, mediante o emprego dos seguintes meios:

a) via telefone, na pessoa do próprio estagiário; senão,

b) através do endereço eletrônico (e-mail), previamente fornecido pelo estagiário no ato

de inscrição; ou 

c) por carta, com aviso de recebimento (“AR”), no endereço indicado pelo estagiário;

Seleção pública por meio de prova objetiva, o agente de integração contratado deverá

realizar todas as fases e atos de execução do processo seletivo, inclusive:

a)  elaborar  editais,  comunicados,  formulários,  programas,  cadastros  e  listagens

referentes ao processo seletivo;

b)  elaborar  o  conteúdo  programático  das  provas  e  submetê-lo  à  aprovação  do

CONTRATANTE, para divulgação no edital de seleção;

c) elaborar as provas a serem aplicadas no processo seletivo e se responsabilizar por

seu sigilo e reprodução;
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d) divulgar o processo seletivo nos fóruns das comarcas, nas instituições de ensino e

em sua home page oficial, para garantia da publicidade do ato;

-Treinamentos para estagiários iniciantes e para estagiários veteranos, sendo que, em

todo o caso, a carga horária mínima será de 3 (três) horas, devendo cada estagiário

participar  de  ao  menos  um  treinamento  por  ano.  Os  treinamentos  realizados  em

Goiânia, para atender aos estagiários da Comarca de Goiânia e do Tribunal de Justiça

do Estado de Goiânia serão presenciais, salvo se a Diretoria de Recursos Humanos

deferir o modo à distância, devendo a CONTRATADA viabilizar plataforma e estrutura

que assegure o rendimento do participante. Os treinamentos realizados para atender

aos  estagiários  das  Comarcas  do  Interior,  serão  no  modo  à  distância,  devendo  a

CONTRATADA  viabilizar  plataforma  e  estrutura  que  assegure  o  rendimento  do

participante.  Os  conteúdos  programáticos  dos  cursos  serão  definidos  pelo

CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o desenvolvimento do

mesmo.  A  CONTRATADA  será  responsável  pela  organização  dos  treinamentos,

confecção e reprodução do material didático e expedição e entrega dos certificados aos

estagiários. 

-Realizar  atividades  administrativas  necessárias  à  boa  execução  do  contrato  e

indispensáveis ao efetivo acompanhamento e administração das atividades de estágio

remunerado. 

-Providenciar identificação pessoal dos estagiários, na forma de crachás, os quais serão

entregues diretamente aos estagiários, no prazo máximo de 30 dias, conforme modelo

apresentado pelo CONTRATANTE.

-Providenciar o seguro de vida contra acidentes pessoais aos estagiários, observadas

as seguintes exigências:

a) a cobertura do seguro deverá abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante

durante o período de vigência do estágio, 24 horas por dia, no território nacional, e cobrir

morte ou invalidez permanente, total ou parcial, provocados por acidentes;

b) o valor da indenização deve ser de, o mínimo, de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e

quinhentos reais) no caso de invalidez permanente ou morte;

c)  previsão  de  Fundo  de  Assistência  ao  Estagiário,  no  valor  mínimo de  R$  500,00

(quinhentos)  reais,  para  cobrir  despesas  hospitalares,  médicas  e  farmacêuticas  em

razão de pequenos acidentes.

d) a CONTRATADA deverá informar o número da apólice e o nome da seguradora no

contrato de prestação de serviços em até 8 (oito) dias úteis, após o recebimento da via

contratual.
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- fornecer declarações solicitadas pelos estudantes em até 3 (três) dias úteis;

- noticiar o TJ-GO acerca de qualquer alteração na situação escolar dos estagiários,

como conclusão, interrupção ou desligamento do curso em até 5 (cinco) dias úteis do

fato gerador;

- comunicar ao TJ-GO e ao estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a

previsão  de  encerramento  dos  Termos  de  Compromisso  para  fins  de  análise  da

pertinência da renovação;

- apresentar a nota fiscal/fatura mensal com o valor da receita institucional e relação dos

estagiários, até o dia 28 de cada mês;

- acompanhar, exigir e analisar os relatórios de estágio do estudante, de 6 em 6 meses,

e determinar que, junto ao relatório, seja anexada declaração da instituição de ensino

dos estudantes que deverá informar o ano/semestre/período que o aluno está cursando;

-  observar  se a Instituição de Ensino do estudante escolhido possui  autorização de

funcionamento e é reconhecida pelo Ministério da Educação;

- acompanhar, administrativamente, as relações entre o estabelecimento de ensino, o

estagiário e o TJ-GO;

-  informar  ao  TJ-GO  sobre  exigências  específicas  dos  conselhos  fiscalizadores

profissionais quanto à supervisão de estágio;

O objeto será parcelado? Justifique

O objeto do contrato não será parcelado. A mesma empresa realizará todos os serviços

necessários para o gerenciamento do programa de estágio remunerado no âmbito do

TJGO

Quais  são  os  resultados  pretendidos  em  termos  de  economicidade  e  de  melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis?

Uma empresa que realiza com eficiência o serviço de gerenciamento do programa de

estágio remunerado no TJGO que abrange aproximadamente 2.500 estagiários contribui

para  o  bom  trabalho  da  Diretoria  de  Recursos  Humanos  que  realiza  apenas  a

supervisão das atividades. Se o RH tivesse que realizar todo o trabalho demandaria a

utilização de diversos servidores para realizar convênios com instituições, elaborar e

realizar avaliações para admissão no estágio, além de registros diversos.

Haverá  necessidade  de  providências  para  adequação  do  ambiente  do  Tribunal  de

Justiça?

Uma vez que o serviço já vem sendo prestado de forma contínua no TJGO não há

adequações a serem realizadas.

Declaração da viabilidade ou não da contratação:
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A contratação de empresa para realizar os serviços de integração do Poder Judiciário do

Estado de Goiás com Instituições de Ensino Superior e Pós graduação é extremamente

viável e fundamental para o desenvolvimento do programa de estágio neste Poder. Os

serviços  de  gerenciamento  de  estágio  ser  realizado  por  uma  empresa  contratada

viabiliza o programa no âmbito do Poder Judiciário.

Indicar o(s) servidor(es) que exercerá(ão) as funções de:

a) Gestor:

O setor responsável é a Diretoria de Recursos Humanos

b) Fiscal técnico:

São responsáveis pela fiscalização técnica a Divisão de Alocação e Atendimento

ao Servidor e os supervisores de estágio de cada Unidade Judiciária.

c) Fiscal administrativo:

O setor responsável é a Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor.

d) Fiscal setorial:

Os supervisores de estágio de cada Unidade Judiciária.
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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