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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PASSO FUNDO

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO 2018

PROVA
ORIENTAÇÕES GERAIS

• Não será permitida consulta a qualquer tipo de material.
• Essa prova contém 01 (uma) folha de rascunho para a redação. Caso contrário, peça ao fiscal da sala
para lhe fornecer outra prova. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• Além do caderno de prova, o candidato receberá a folha definitiva de redação, e deve colocar o
número de inscrição imediatamente após recebê-la.
• Ao término da prova, chame o fiscal da sala para entregar a folhas de redação.
• A saída do candidato da sala somente será permitida decorridos 20 (vinte) minutos do início da prova.
• O prazo total de duração da prova será de, no máximo, 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
• A folha de redação deverá ser assinada pelo fiscal da sala.
• O candidato poderá levar o caderno de prova após a entrega da folha de redação.
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que as folhas resposta de redação sejam
lacradas pelo fiscal da sala.
• O Edital do resultado final, constando a lista definitiva dos candidatos aprovados, será
obrigatoriamente afixado no foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo (átrio) e no site, na Internet,
da
Justiça
Federal,
Seção
Judiciária
do
Rio
Grande
do
Sul,
no
endereço
http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=3349.
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RASCUNHO PARA A REDAÇÃO
““As pessoas defendem o fim da corrupção, mas não se dão conta de que suas próprias atitudes são corruptas.”
Você concorda com essa frase? Acredita que há corrupção em todos os níveis da sociedade brasileira? Somos
todos corruptos? Afinal, nós, brasileiros, somos honestos ou desonestos? Redija uma dissertação argumentativa,
expondo e defendendo seu ponto de vista sobre o assunto? Fundamente sua tese utilizando de 20 a 30 linhas.”
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