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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, reuniram-se, na

Direção do Foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo, na Rua Antônio Araújo, 1110, nesta cidade, os

seguintes membros da comissão organizadora dos processos seletivos de estágio da Subseção Judiciária

de Passo Fundo/RS. O servidor Jeferson Rosso, matrícula 14724, coordenador do processo seletivo, o

servidor  Leonardo  Piccoli,  matrícula  15228 e  a  servidora  Juliana  Boaretto  Guedes,  matrícula  11019,

formada no Curso de  Licenciatura  Plena.  Os servidores  Leonardo  Piccoli  e  Juliana Boaretto  Guedes

conferiram e  abriram o  envelope  que  continha  as  folhas  da  prova  dissertativa.  Após,  foi  iniciada  a

correção  das  folhas  de  redação  pela  servidora  Juliana  Boaretto  Guedes,  que  observou  os  seguintes

critérios:  a)  utilização  adequada  da  gramática;  b)  estrutura  e  clareza  do  texto.  A  conferência  e

homologação das notas da prova de redação foi realizada pelo servidor Jeferson Rosso. As notas foram

registradas, em campo próprio, nas provas. Ao final do procedimento, as notas foram transcritas para a

planilha  de  controle  e  de  apuração do processo seletivo,  bem como gerada  a  classificação final  dos

candidatos. A planilha com o resultado final será juntada nos autos eletrônicos. A lista dos candidatos

aprovados (classificados) e as folhas de redação serão submetidas à apreciação do Juiz Federal José Luis

Luvizetto Terra, Diretor do Foro. A comissão encerrou seus trabalhos às onze horas e cinquenta minutos.

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Rosso, Supervisor da Seção de Apoio

Judiciário e Administrativo, em 26/03/2018, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Piccoli, Técnico Judiciário, em 26/03/2018,

às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Boaretto Guedes, Técnico Judiciário, em

26/03/2018, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos

/verifica.php informando o código verificador 4067611 e o código CRC 6755C31C.
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