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EDITAL

NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS DO SUL

CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTO

Rua Dr. Montaury, 241, 95020-190  -  Caxias do Sul - RS

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – MATEMÁTICA e/ou
CONTABILIDADE

EDITAL 01/2017 – Caxias do Sul 

A JUSTIÇA FEDERAL, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS DO SUL, torna pública a abertura de
inscrições para a realização de Processo Seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de
nível superior, estudantes de Matemática-Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências Contábeis, nos
termos da Lei nº 11.788/2008, Resolução nº 208, de 04/10/2012, Resolução CJF nº 315, de 24/10/2014,
do Conselho da Justiça Federal, Resolução CNJ nº 203, de 23/06/2015 e a Instrução Normativa nº 34, de
29/11/2016, do TRF/4ª Região, o qual se regerá de acordo com as instruções que ficam fazendo parte
integrante do presente Edital.

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Vagas Ofertadas: O presente processo seletivo destina-se à formação do quadro reserva para o
Programa de Estágio de Estudantes de Nível Superior no âmbito da Subseção Judiciária de Caxias do Sul.

1.2. Escolaridade: O candidato deverá ter cursado no máximo 100 (cem) créditos ou critério
equivalente, conforme grade curricular do Curso de Matemática ou Contabilidade, até a data da prova.

1.3. Jornada do estágio: 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

1.4. Bolsa do estágio: Integram a bolsa de estágio à qual o estagiário faz jus o auxílio financeiro, o
auxílio-transporte e o seguro obrigatório contra acidentes pessoais. Nestes termos, conforme Portaria nº
121, de 07 de fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o estagiário
perceberá o valor de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), a título de auxílio financeiro, acrescido
do auxílio-transporte de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por dia efetivamente estagiado; ao
seguro contra acidentes pessoais e à obtenção de Termo de Realização de Estágio, fornecido ao final do
estágio.

1.5. Duração do estágio: O candidato aprovado e classificado poderá ser contratado pelo período mínimo
de 01 (um) semestre, respeitadas as vagas existentes e as que surgirem durante o período de validade do
Edital, podendo o contrato ser prorrogado, a critério das partes, por igual período e por até três vezes, de
modo que o tempo máximo de estágio não seja superior a 04 (quatro) semestres.
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1.6. Validade do processo seletivo: Este processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data de
divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Subseção
Judiciária de Caxias do Sul.

 

2 - DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO

2.1. Estar matriculado, quando do período das inscrições, e ter cursado no máximo 100 (cem) créditos ou
critério equivalente, conforme grade curricular do Curso de Matemática ou Contabilidade, até a data da
prova, em uma das instituições conveniadas com a Justiça Federal.

2.1.1. O candidato deverá comprovar o requisito previsto no item 2.1 até a data da prova, sob pena de não
ser efetivada a contratação, ainda que o candidato tenha obtido aprovação na prova de seleção.

2.2  Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico cuja conclusão do curso, por ocasião da
convocação, estiver prevista para período inferior a doze meses.

2.3  Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da convocação, não
estiver regularmente matriculado em uma instituição de ensino conveniada com a Justiça Federal.

2.3.1. A cada início de semestre curricular, durante a vigência do contrato, o estagiário deverá apresentar
comprovante, atestado ou declaração de matrícula, sob pena de cancelamento do pagamento da bolsa de
estágio e desligamento do estagiário.

2.4. Ter idade mínima de 18 anos.

2.5. É vedado ao candidato, ao tempo da contratação, sob pena de imediato desligamento:

     2.5.1. Participar de outro programa de estágio, seja no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, seja em
qualquer outra instituição, pública ou privada;

     2.5.2. Possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou associação de advogados que atuem
em processos da Justiça Federal;

     2.5.3. Possuir vínculo de parentesco com Magistrado ou servidor investido em cargo de direção ou de
assessoramento na mesma unidade judiciária para a qual estiver sendo contratado.

2.6. A inobservância das vedações previstas no artigo anterior ou a comprovação, a qualquer tempo, de
que não é verdadeira a declaração a que se refere este Edital, acarretarão o desligamento imediato e de
ofício do estagiário.

 

3. DAS VAGAS

3.1. A Subseção Judiciária de Caxias do Sul dispõe de 02 (duas) bolsas de estágio para estudante de
Matemática-Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências Contábeis, a serem preenchidas de acordo com o
encerramento contratual dos atuais estagiários.

 

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições estarão abertas no período de 24/02/2017 a 12/03/2017, na Direção do Foro (Setor de
Distribuição) da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Caxias do Sul ou através do site

http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=4989 preenchendo a FICHA CADASTRAL, enviando para o e-mail
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rscaxsecdf@jfrs.jus.br juntamente com os demais documentos exigidos, todos nos formatos PDF, JPG ou
BMP.

4.2. Serão exigidos os seguintes documentos para efetivação das inscrições:

4.2.1. Ficha cadastral a ser preenchida no momento da inscrição;

4.2.2. Histórico escolar ou Estudo de Currículo, atualizado, fornecido pela Instituição de Ensino, onde
constem as notas obtidas nas disciplinas cursadas.

4.3. A homologação das inscrições com a lista dos candidatos classificados, aptos para realizar o exame de
seleção, será divulgada até as 19h do dia 13/03/2017, na Direção do Foro (Setor de Distribuição) da
Subseção Judiciária de Caxias do Sul e na página de Internet da Justiça Federal – Subseção Judiciária de
Caxias do Sul  http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=4989.

4.4. A inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4.5. Será obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto no dia da prova.

 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

5.1. Serão classificados para realizar o exame de seleção todos os candidatos que atenderem os requisitos
elencados no item 4.2 deste Edital.

 

6 - DO EXAME DE SELEÇÃO

6.1. O processo seletivo compreenderá uma etapa única, constituída de prova dissertativa (redação), de
caráter eliminatório e classificatório.

6.2. A etapa única será realizada no prédio da Justiça Federal, situada na Rua Dr. Montaury, 241, Bairro
Madureira, Caxias do Sul-RS, no dia 14 de março de 2017, com início às 14h e término às 16h.

6.2.1. Os candidatos deverão estar no local de prova, auditório da Justiça Federal, no mínimo trinta
minutos antes do início do teste, para a conferência do documento de identificação. O acesso será liberado
a partir das 13h30min e as portas serão fechadas às 14h.

6.2.2. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.

6.2.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência ou atraso do
candidato.

6.2.4. O candidato que não comparecer, ou não tiver seu ingresso permitido em razão de atraso, estará
automaticamente excluído do certame.

6.2.5.  Não será permitido ao candidato utilizar qualquer meio de consulta durante a realização da prova.

 

7 - DAS PROVAS

7.1. Prova Dissertativa (redação):

7.1.1. A prova dissertativa (redação), a ser aplicada, consistirá na elaboração de uma redação nos limites
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de 20 a 30 linhas, e deverá ser redigida com letra legível e utilização de caneta esferográfica preta ou azul.

7.1.2. A avaliação da redação abrangerá o domínio do tema, expresso  pela sua compreensão, pela
fundamentação e consistência da argumentação, a observância do padrão  culto da língua portuguesa, dos
princípios de produção de textos objetivos, claros e coesos, e, ainda, da observância dos limites indicados
no item anterior.

7.1.3. Em caso de fuga do tema, de não haver texto e/ou de existência de qualquer tipo de identificação
em local indevido, o candidato receberá a nota zero.

7.1.4. Serão reprovados os candidatos que não obtiverem aproveitamento igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) na redação.

7.2. A classificação será divulgada na Direção do Foro (setor de distribuição) da Subseção Judiciária de
Caxias do Sul e na página de Internet da Justiça Federal http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=4989 até o dia
20/03/2017.

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

8.1. Será considerado aprovado e classificado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior
a 50% (cinquenta por cento) na redação.

8.2. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da nota obtida na redação.

8.3. Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso.

 

9 - DO CRONOGRAMA

a. Inscrições: 24/02/2017 a 12/03/2017

b. Divulgação dos candidatos classificados e habilitados para as provas: 13/03/2017

c. Aplicação do Teste Seletivo : 14/03/2017

d. Divulgação do Resultado Final: até 20/03/2017

e. Início do ingresso de candidatos: Após homologação do resultado final.

 

10 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

10.1. A aprovação não gera o direito à contratação do estagiário, podendo ser realizada ou não, segundo a
necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária de
Caxias do Sul, observada sempre a disponibilidade de vagas.

10.2. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação e iniciará somente
após a classificação final e a publicação do resultado.

10.3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com assinatura do Termo de Compromisso de
Estágio, firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o estagiário e
a instituição de ensino conveniada.

10.4. A convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo será feita pelo e-mail ou telefone
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informado na FICHA CADASTRAL.

10.5. Para o efetivo ingresso, devem ser providenciados os seguintes documentos:

a. Uma fotografia 3x4;

b. Cópia do comprovante de endereço;

c. Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

d. Comprovante de matrícula oficial, atualizado, devidamente autenticado pela instituição de ensino;

e. Certidão negativa de antecedentes criminais e alvará de folha corrida disponibilizados pela Justiça
Estadual.

10.6. O candidato convocado deverá apresentar a documentação indicada no item 10.5 no prazo de 3
(três) dias úteis subsequentes à data da convocação. Depois de transcorrido esse prazo, o candidato será
considerado desistente do processo seletivo.

10.7. Caso o candidato convocado não atenda ao disposto no item anterior ou recuse a vaga será
considerado desistente do processo seletivo, hipótese em que será providenciada a convocação do
próximo candidato da lista de classificação.

10.8. O candidato que atender à convocação comprometer-se-á a iniciar o estágio na data informada pela
Direção do Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul.

10.9. É responsabilidade do candidato manter atualizados seu e-mail e seu(s) telefone(s) para viabilizar os
contatos necessários, bem como acompanhar todas as instruções, convocações e avisos relativos ao
presente processo seletivo, sob pena de desclassificação em razão do não atendimento à convocação
formulada por esses meios.

 

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

11.1. Este processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data de divulgação do resultado final,
podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária de
Caxias do Sul.

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento escrito dirigido ao Diretor do
Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul.

12.2. O contrato extinguir-se-á, não havendo renovação, ao final do semestre, ou quando do término ou
afastamento do curso de graduação, ou, ainda, de forma antecipada, nas hipóteses de desempenho
insuficiente ou inaptidão do estagiário, por interesse da Justiça Federal ou a pedido do estagiário.

12.3. Dê-se ampla divulgação, no site da Justiça Federal, bem como encaminhando-se cópia à(às)
Universidades/Faculdades conveniadas.
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Documento assinado eletronicamente por Adriane Battisti, Diretora do Foro da Subseção
Judiciária de Caxias do Sul, em 22/02/2017, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Valmir Tomazzoni, Diretor do Núcleo de Apoio
Judiciário e Administrativo, em 22/02/2017, às 17:51, 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 3479775 e o código CRC C731DA75.
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