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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
R. Irmão Emílio Conrad, 120 - Bairro Florestal - CEP 95.900-000 - Lajeado - RS - www.jfrs.jus.br 

EDITAL

A Direção do Foro da Subseção Judiciária de Lajeado/RS torna pública a realização de processo de
seleção de estagiários de nível médio, considerando o teor da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, em cumprimento
à Resolução nº 208, de 04/10/2012, alterada pela Resolução nº 3.015, de 24/10/2014, do Conselho da Justiça
Federal, e à Instrução Normativa nº 34, de 29/11/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de acordo
com as seguintes condições:

1. Disposições Gerais:

1.1. Local de estágio: Justiça Federal Subseção de Lajeado, Rua Irmão Emílio Conrad, 120, Edifício Orleans,
Bairro Florestal, Lajeado/RS.

1.2. Requisitos: os candidatos devem ter idade mínima de dezesseis anos e estar matriculados no 1º ou 2º ano
do ensino médio, em uma das instituições de ensino conveniadas, em turno que não coincida com o horário
do estágio, a ser realizado no turno da tarde;

1.3. Jornada de estágio: 20 horas semanais.

1.4. Remuneração: R$ 463,93 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) e auxílio-
transporte de R$ 8,13 (oito reais e treze centavos) por dia efetivamente estagiado.

1.5. Duração do estágio: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) anos, a critério de
ambas as partes.

1.6. Número de vagas: 01 (uma), além de eventuais vagas que surgirem.

1.7. Data estimada para o início do estágio: maio de 2018.

2. Inscrições:

2.1. Serão realizadas na Seção de Apoio Judiciário e Administrativo da Subseção Judiciária de Lajeado,
localizada na Rua Irmão Emílio Conrad, 120, andar térreo, Edifício Orleans, Bairro Florestal,
Lajeado/RS, no período de 02 de abril a 13 de abril de 2018, das 13 horas às 19 horas.

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

                       2.2.1. foto 3x4;

                       2.2.2. histórico escolar atualizado fornecido pela Instituição de Ensino;

                       2.2.3. ficha de cadastro fornecida pela Justiça Federal, no ato da inscrição.

3. Seleção:

3.1 Será aplicada prova escrita, com pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), a ser realizada em 19 de abril de
2018, às 15 horas, no mesmo endereço das inscrições (item 2.1), composta por 20 (vinte) questões
objetivas, sendo 10 (dez) questões de português e 10 (dez) questões de raciocínio lógico.

3.2. A Prova Objetiva será valorada na escala de 0 (zero) ao máximo de 10 (dez) pontos .
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3.3. Não será permitido qualquer tipo de consulta.

3.4. Caso haja empate na classificação final de dois ou mais candidatos, serão considerados na classificação,
pela ordem, os seguintes critérios favoráveis ao estudante: a) maior acerto de questões em
português; b) possuir a maior idade.

3.5. O resultado final da seleção será divulgado na Internet, no endereço eletrônico da Justiça Federal
(www.jfrs.jus.br), no quadro de avisos da Subseção de Lajeado, em data a ser informada aos candidatos
quando da realização da prova.

3.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Recrutamento designada pela Portaria
nº 237, de 20.02.2015, alterada pela Portaria nº 502, de 10.04.2015

4. Recursos:

4.1. Os recursos serão aceitos até 24 horas após a publicação dos resultados, devendo ser encaminhados à
Seção de Apoio Judiciário e Administrativo, localizado no térreo da Subseção da Justiça Federal de
Lajeado/RS.

5. Validade:

5.1. A presente seleção de estagiários tem validade para novas vagas de estágio que surgirem, a) dentro do
prazo de 01 (um) ano a contar da data de divulgação do resultado final deste concurso seletivo, ou b) da
divulgação do processo seletivo seguinte caso seja anterior a um ano.

6. Divulgação do Edital:

6.1. O presente edital será amplamente divulgado nas instituições de ensino conveniadas, bem como
na Internet, no endereço eletrônico da Justiça Federal (www.jfrs.jus.br) e nos quadros de avisos da  Subseção
Judiciária de Lajeado.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Sbaraini, Juiz Federal, em 12/03/2018, às 17:19,
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 4043238 e o código
CRC 1D4F3EC4.
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