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3º andar

EDITAL

A 3ª Vara Federal do Rio Grande seleciona estagiários:

Período  de  inscrição:  28.08.2017  a  06.09.2017  pelo  email  rsrgr03@jfrs.jus.br,  encaminhando
currículo. Favor indicar assunto "seleção estagiário".

Remuneração: R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais).

Carga horária: 20 horas semanais.

Requisitos: cursar a partir do segundo ano ou terceiro semestre do Curso de Direito das universidades
da região, até o terceiro ano ou 6º semestre.

PROVA:   14.09.2017 - 14h. Auditório do prédio sede da Justiça Federal em Rio Grande (Rua Capitão
Tenente Heitor Perdigão nº 55, 2º andar).

 O processo seletivo consistirá em:

1 prova objetiva de 12 questões (7 questões sobre Direito Previdenciário e  5 questões sobre
petição inicial no Processo de Conhecimento);

1 questão dissertativa com tema "Tutela de Urgência no Processo Civil" (limite 30 linhas);

 A prova objetiva terá caráter eliminatório, com ponto de corte em 60%. A questão dissertativa terá
caráter meramente classificatório.

 Selecionar-se-á um estagiário para vaga já disponível. Os demais selecionados constarão de cadastro
de reserva para as vagas que surgirem nos próximos 18 meses a partir da publicação do resultado final.

Do total  de vagas  previsto neste Edital  e  das que vierem a surgir durante o prazo de validade do
concurso, 20% (cinco por cento) serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros/pardos que
declararem tal condição no momento da inscrição preliminar. Caso a aplicação do percentual acima
estabelecido  resulte  em  número  fracionado,  este  será  levado  para  o  primeiro  número  inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

Os candidatos aprovados na lista específica de cotas para autodeclarados negros/pardos serão chamados
para  a  3ª  vaga  e,  após,  observada  a  proporcionalidade  de  20%,  para  a  8ª,  13ª,  18ª,  e  assim
sucessivamente.

Para efeitos de reserva de vaga, consideram-se candidatos negros/pardos aqueles que se autodeclararem
pretos ou pardos no ato da inscrição preliminar, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame,
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sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação
de declaração falsa.

 Comprovando-se  falsa  a  declaração,  o  candidato  será  eliminado  da  seleção  e,  se  houver  sido
contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que lhe
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Os candidatos autodeclarados negros/pardos concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas
e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção.

Os  candidatos  autodeclarados  negros/pardos  aprovados  dentro  do  número  de  vagas  oferecido  para
ampla  concorrência  não  serão  computados  para  efeito  do  preenchimento  das  vagas  reservadas  a
candidatos negros ou pardos.

Em caso de desistência de candidato autodeclarado negro/pardo aprovado em vaga reservada, a vaga
será preenchida pelo candidato posteriormente classificado.

Na hipótese de não haver candidatos autodeclarados negros/pardos aprovados em número suficiente
para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla
concorrência  e  serão  preenchidas  pelos  demais  candidatos  aprovados,  observada  a  ordem  de
classificação na seleção.

A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que
consideram  a  relação  entre  o  número  total  de  vagas  reservadas  a  candidatos  autodeclarados
negros/pardos.

Rio Grande,    18 de agosto de 2017.

ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO

(Candidato autodeclarado negro ou pardo)

Eu,  ....................................................................  ,  abaixo  assinado,  de  nacionalidade
...............................................,  nascido  em  ......../........../..............,  filho  de
................................................................e de ................................................................................., estado
civil  ..................................................,  residente  e  domiciliado  à
.................................................................................,  portador  da  cédula  de  identidade  nº
................................................. e de CPF nº ................................................., declaro, sob as penas da lei,
que sou (.....) negro (.....) pardo. Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às
sanções prescritas no Código Penal e às cominações legais aplicáveis.

Rio Grande, .............. de ................................... de 20...
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......................................................................................

Assinatura do declarante.

*O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade Ideológica

Art.299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco
anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.

Documento assinado eletronicamente por Marta Siqueira da Cunha, Juiz Federal, em
18/08/2017, às 17:28, 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 3746532 e o código CRC DF073719.
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