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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua André Pusti, 455 - Bairro Zona Nova - CEP 99010-220 - Capão da Canoa - RS - www.jfrs.jus.br 

EDITAL

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
NÍVEL MÉDIO

01/2018
 

Visa divulgar a realização de seleção para a contratação de estagiário de nível médio para
a Subseção Judiciária de Capão da Canoa e esclarecer os critérios para a efetivação do certame.
 

1 – Considerações Iniciais:
A Direção do Foro da Subseção Judiciária de CAPÃO DA CANOA, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,

torna público que fará realizar seleção de estagiário de nível médio, em conformidade com as diretrizes previstas na IN-40-H-
03 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e com as normas deste Edital, na forma seguinte:

Contratante: Justiça Federal do Rio Grande do Sul.
Objetivo: Estágio, assim considerado, é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

Pré-requisitos: O estudante deverá estar matriculado e cursando, regularmente, o primeiro ou o segundo
ano do ensino médio em escola da rede pública estadual deste município de CAPÃO DA CANOA.

Idade: igual ou superior a 14 anos.
 

Número de vagas Cadastro reserva
Valor mensal da bolsa-auxílio R$ 463,93
Valor do auxílio-transporte R$ 8,13 por dia efetivamente estagiado

Carga Horária 20h semanais
Duração Máxima do Estágio 24 meses

 
1.1- Inscrições: Enviar email com a cópia da identidade para:  rscapsecdf@jfrs.jus.br (até 15/01/2018)

.O candidato inscrito não receberá aviso com a confirmação da inscrição, devendo se apresentar na data e horário de realização
da prova.

 
1.2 - O prazo para inscrição poderá ser prorrogado por ato da Direção do Foro da Subseção de Capão da

Canoa.
 
1.3-  Do total das vagas de estágio, serão reservadas 10% para pessoas com deficiência, cuja ocupação

considerará as competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades.
 
 1.4- O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá declará-lo na

inscrição, no espaço reservado para este fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.
 
 1.5- O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com seu consequente

desligamento do processo seletivo, caso as mesmas não sejam verdadeiras.
 
2 – Processo Seletivo:
2.1 – O processo seletivo será composto por  uma nota da prova objetiva.
2.1.1 – Prova objetiva
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Data: 16 de janeiro de 2018
Local: Instituto Estadual  Riachuelo de Capão da Canoa/RS.  Rodovia RST 407, 134 Capão da

Canoa/RS, fone: (51) 3665-4296.
Horário: 14 horas
Duração: 03 (três) horas.
 

DISCIPLINA QUESTÕES
Língua Portuguesa 10

Matemática 5
Informática 5
Atualidades 5

 
Deverá o candidato comparecer ao local de prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de

documento de identidade e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, bem como de lápis e de borracha, que poderão ser
utilizados no rascunho da prova dissertativa. A grade de respostas da prova objetiva e a redação deverão ser entregues à caneta.
A não observância desse requisito importará em eliminação do candidato.

O candidato que chegar após a autorização para o fechamento da(s) porta(s) e início das orientações para a
realização das provas, não poderá realizá-las e será considerado eliminado.

Não será autorizada qualquer espécie de consulta durante a realização do certame.
 
2.1.2 – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas

                              Data: 17/01/2018

3 – Classificação:
Será classificado o candidato que, ao final, obtiver a maior nota na prova objetiva.
Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver a melhor nota na seguinte ordem:
- Língua Portuguesa;
- Matemática;
- Informática;
- Atualidades.
Persistindo o empate, será chamado o candidato com mais idade entre os empatados.
 
4 – Vigência do presente Edital:
A partir da data da homologação deste certame, formar-se-á a lista de estagiários habilitados, que terá

validade por 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, por igual período, a critério da Direção do Foro da Subseção.
 
5 – Considerações finais:
5.1 – Recurso da prova: Poderá, o candidato, interpor recurso, de forma fundamentada, de questões da

prova objetiva, conforme prazos estabelecidos no Cronograma (ponto 5.4), mediante envio de recurso para o endereço
eletrônico disposto no ponto 5.4 deste Edital.

Não serão aceitos recursos recebidos fora desse prazo.
É de responsabilidade do candidato contatar a Direção do Foro da Subseção nesse período, para confirmar o

recebimento do(s) recurso(s).
A decisão dos recursos será divulgada conforme prazos estabelecidos no Cronograma (ponto 5.4).
 
5.2 – Chamamento e nomeação: Sob responsabilidade da Secretaria da Direção do Foro.
Os classificados integrarão uma lista de espera e poderão ser chamados, se houver vaga disponível, na

vigência do presente Edital.
 
5.3– Informações: Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Direção do Foro desta

Subseção, conforme dados abaixo, bem como o número de candidatos inscritos, locais de prova e divulgação dos resultados e
recursos:
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Telefone: (51) 3665 7301 - Roberto Capellari
E-mail: rscapsecdf@jfrs.jus.br
Site: http://www2.jfrs.jus.br
Link: Seleções de Estágio
Seção: Seleção para estágio nas Subseções do Interior do Estado
Subseção: Subseção Judiciária de Capão da Canoa

 
                    5.4 – Cronograma:

EVENTO DATA

Inscrições 20/12/2017 até 15/01/2018

Prova objetiva 16/01/2018

Divulgação do Gabarito da prova objetiva 17/01/2018

Recurso da prova objetiva 18/01/2018 a 19/01/2018

Resultado definitivo e classificação 22/01/2018

 

 

Documento assinado eletronicamente por Oscar Valente Cardoso, Juiz Federal, em 19/12/2017, às 16:39, 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 3863797 e o código CRC 7C55BAAA.
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