
JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
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8º andar

EDITAL DE ABERTURA

O Meritíssimo Senhor Juiz Federal Fábio Vitório Mattiello, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Canoas, Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul,  resolve TORNAR PÚBLICO o presente Edital, que se destina a selecionar estagiários de nível superior em Direito para
formação de cadastro de reserva, a fim de atuar junto à Subseção Judiciária de Canoas, em conformidade com o previsto na Lei 11.788, de 25 de
setembro de 2008, na Resolução n. 208, de 04 de outubro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, da Instrução Normativa n. 34, de 29 de novembro
de 2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Portaria n. 1.079, de 24 de julho de 2017, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e na
forma que segue:

 1. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO

Cronograma de Atividades Datas Previstas

Período de inscrições
Do dia 31 de julho de 2017 a 18 de agosto de 2017, das 13h às 18h, junto à CAP (Central de Atendimento ao
Público) - Direção do Foro da Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro, 521, 7º andar, sala 702,
Centro

Publicação da homologação das
inscrições

Até o dia 1º de setembro de 2017, no site http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios > Subseções do interior
> Canoas 

Aplicação das Prova Objetiva e da
Prova Discursiva

Dia 16 de setembro de 2017, sábado, às 9h na sede da Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro,
521, Centro.

Divulgação do Gabarito Oficial da
Prova Objetiva

Até 17 de setembro de 2017, pelo site http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios > Subseções do interior >
Canoas 

Prazo para interposição de recursos à
Prova Objetiva

Dias 18 e 19 de setembro de 2017, das 13h às 18h, exclusivamente, junto à Central de Atendimento ao
Público, na sede da Direção do Foro da Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro, 521, 7º andar,
sala 702, Centro.

Resultado Definitivo da Prova Objetiva
e Provisório da Prova Discursiva

Até o dia 29 de setembro de 2017.

Prazo para interposição de recursos à
Prova Discursiva

Dia 02 de outubro de 2017, das 13h às 18h, exclusivamente, junto à Central de Atendimento ao Público, na
sede da Direção do Foro da Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro, 521, 7º andar, sala 702,
Centro.

Publicação do Edital de Homologação
do Resultado e Classificação Final

Até o dia 11 de outubro de 2017.

1.1. As datas constantes no cronograma de atividades poderão ser modificadas mediante prévio aviso, por meio de Edital, publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região (http://www2.trf4.jus.br/trf4/diario/consulta_diario.php), bem como disponibilizado na página de
seleção de estágios da Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul (no site http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios > Subseções do interior
> Canoas )

1.2. Objetivo: Estágio, assim considerado, é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, cujo
objetivo é propiciar ao estudante que esteja frequentando curso vinculado ao ensino público ou particular, oficial e reconhecido, a complementação de
ensino e aprendizagem profissional, social e cultural.

2. DOS REQUISITOS

2.1. Poderão participar do presente Processo Seletivo somente os alunos devidamente matriculados no curso de Direito  dos
estabelecimentos de ensino conveniados com a Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul.

2.2. É vedado ao estudante participar simultaneamente em mais de um programa de estágio desenvolvido no âmbito da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região ou em qualquer outra instituição, sob pena de imediato desligamento, excetuando-se o estágio curricular
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obrigatório.

2.3. O estudante deverá estar cursando no mínimo o terceiro semestre do curso de Direito.

2.4. Disponibilidade para estagiar pelo período mínimo de um ano, no turno da tarde, considerando a previsão de encerramento do
vínculo com a instituição de ensino.

2.5. É desejável que o candidato tenha conhecimento básico de informática (editor de textos e navegador web) para aprendizado em
atividade com ênfase no uso de tais recursos.

3. DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO

3.1. Este Processo Seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para vagas que surgirem durante a vigência deste Processo
Seletivo.

3.2. A carga horária do estágio, atualmente, é de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no turno da tarde.

3.3. O estudante fará jus ao auxílio financeiro mensal (bolsa), no valor de R$ 833,00 (aproximadamente R$ 9,46 por hora); ao
auxílio-transporte fixado em R$ 8,13 (oito reais e treze centavos) por dia efetivamente estagiado; ao seguro contra acidentes pessoais e à obtenção de
Termo de Realização de Estágio, fornecido ao final do estágio.

3.3.1. Em caso de falta, justificada ou não, bem como no período de recesso, o estagiário não tem direito ao recebimento de auxílio-
transporte.

3.4. A duração do estágio será fixada até o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, exceto quanto se tratar de estagiário com
deficiência, conforme estabelecido na IN 34/2016.

3.5. O estagiário terá direito ao descanso remunerado de 30 (trinta) dias, a cada ano de contrato, sem prejuízo do pagamento do
auxílio financeiro mensal (bolsa).

3.5.1. Na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o descanso remunerado será usufruído no período de 16 de dezembro a 14 de
janeiro.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições ao processo seletivo estarão abertas na data e local constante no cronograma (item 1 do presente Edital) e serão
gratuitas.

4.2. Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar no ato da inscrição:

4.2.1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido, indicando dados pessoais, bem como se concorrerá para as vagas de ampla
concorrência, para negros, conforme IN nº. 34/2016, ou para portadores de necessidades especiais;

4.2.2. Comprovação de deficiência, se for o caso, a qual deverá ser feita mediante laudo médico circunstanciado que ateste a espécie
e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), expedido no prazo
máximo de 30 (trinta) dias antes do término das inscrições neste Processo Seletivo.

4.3. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá declará-lo no Formulário de Inscrição,
no espaço reservado para esse fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.

4.4. Ao efetivar a inscrição, o candidato receberá um protocolo (comprovante de inscrição).

4.5. A homologação das inscrições será divulgada no site http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios > Subseções do interior >
Canoas  até a data prevista no cronograma.

4.6.  O candidato assumirá  total  responsabilidade pelas informações prestadas,  arcando com seu consequente desligamento do
processo seletivo caso as mesmas não sejam verdadeiras.

4.7. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado, à critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal em
Canoas-RS.

5. DAS PROVAS

5.1. O processo seletivo será composto por duas provas de caráter eliminatório e classificatório, uma objetiva e outra discursiva, as
quais serão aplicadas em conjunto e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo I do presente Edital.

5.1.1. A Prova Objetiva será composta por 40 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo considerada
correta apenas uma delas.

5.1.2. A Prova Discursiva destina-se a avaliar o domínio da língua portuguesa e do conteúdo dos temas abordados, a experiência
prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições que lhe serão confiadas.

5.1.2.1. Na Prova Discursiva o candidato poderá ser demandado a discorrer sobre algum assunto de relevância para a função a ser
ocupada, responder perguntas ou emitir parecer sobre um caso apresentado, envolvendo um ou mais itens do conteúdo programático das provas
objetivas.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

6.1. A data da realização das Provas será no dia 16 de setembro de 2017, sábado, às 9h (nove horas), devendo o candidato
comparecer ao local de prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de documento oficial de identificação com foto.

6.1.1. O candidato que chegar após o horário definido no item 6.1., bem como aquele que não estiver portando documento oficial de
identificação com foto, não poderá realizá-las e será considerado eliminado.

6.1.2. O horário-referência é o Horário Oficial de Brasília.
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6.2. Duração da prova: 04 (quatro) horas.

6.3. Local de realização das provas: Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro, 521, 7º andar, Centro.

6.4. Durante a realização das Provas deverão ser observadas as seguintes orientações, sob pena de eliminação do candidato:

6.4.1. O candidato deverá comparecer à realização da prova munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

6.4.2. Não será permitido qualquer tipo de consulta ou comunicação entre os candidatos durante a realização das provas.

6.4.3. Somente será permitido ao candidato sair da prova após o decurso de 01 (uma) hora, a contar do início da realização das
mesmas, podendo levar consigo o Caderno de Provas, desde que cumprido o que dispõe o item 6.4.4.

6.4.4. A grade de respostas da prova objetiva e a folha de respostas da prova discursiva deverão ser preenchidas à caneta e entregues
ao final da prova. A não observância desse requisito importará na eliminação do candidato.

6.4.5. Será excluído do processo seletivo o candidato que:

6.4.5.1. Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;

6.4.5.2. Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;

6.4.5.2. Não apresentar o documento de identidade exigido;

6.4.5.3. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida 1 (uma) hora do início da prova;

6.4.5.4. Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte, bem como usando boné, chapéu,
gorro e similares, bem como óculos escuros e mantas;

6.4.5.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos;

6.4.5.6. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, especialmente aparelho de telefonia
móvel. Se o candidato estiver portando algum, o mesmo deve permanecer desligado. Qualquer sinal sonoro ou vibratório emitido pelo mesmo elimina
automaticamente o candidato;

6.4.5.7. Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;

6.4.5.8. Não entregar, ao final da realização de suas provas, a grade de respostas da prova objetiva e a grade de respostas da prova de
estudo de caso.

6.4.6.  Os  pertences  pessoais  dos  candidatos  serão  acomodados  em local  a  ser  indicado  pelos  fiscais  de  sala,  onde  deverão
permanecer até o término da prova.

6.4.6.1. A Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos, objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.

6.5. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovado no momento de romper-se o lacre das caixas de provas mediante termo
formal e na presença de 2 (dois) candidatos nos locais de realização das provas.

6.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do
candidato da sala de provas.

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e RESULTADO FINAL

7.1. A Prova Objetiva será avaliada numa escala de 0,0 (zero) a 80,0 (sessenta) pontos.

7.1.1. A cada questão considerada correta, de acordo com o gabarito oficial da Prova Objetiva, serão atribuídos 2 pontos. 

7.1.2. A Nota da Prova Objetiva será a soma da pontuação obtida nas questões objetivas. Será eliminado o candidato que obtiver
menos de 40 pontos na Prova Objetiva.

7.1.3 Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos que atingirem o mínimo de 40 pontos na Prova Objetiva e ficarem
classificados até a 50º posição de acordo com as notas obtidas na Prova Objetiva.

7.1.4 Havendo empate na última colocação, será corrigida a Prova Discursiva de todos os candidatos nestas condições.

7.2. A Prova Discursiva terá caráter eliminatório e classificatório.

7.2.1. A resposta dada pelo candidato à questão discursiva proposta será confrontada com o espelho divulgado pela Comissão e
julgada de acordo com sua adequação ao padrão apresentado e valoradas de 0 (zero) a 50 (quarenta) pontos, da seguinte forma:

7.2.1.1. Apresentação e estrutura: até 05 pontos;

7.2.1.1. Grafia e pontuação: até 10 pontos;

7.2.1.1. Concordância verbal e nominal: até 10 pontos;

7.2.1.1. Conteúdo e coerência: até 25 pontos;

7.2.2. Será atribuída nota ZERO à Prova de Estudo de Caso nos seguintes casos:

7.2.2.1. fugir ao tema proposto;

7.2.2.2. apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou
qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;

7.2.2.3. for assinada fora do local apropriado;

7.2.2.4. apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;

7.2.2.5. estiver em branco;

7.2.2.6. apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.

7.2.3. Será eliminado do certame o candidato que não atingir no mínimo 25 (vinte) pontos na Prova Discursiva.
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7.3. A Nota Final será a soma do total de pontos da Nota da Prova Objetiva mais a Nota da Prova Discursiva.

7.4. Em caso de igualdade de pontos da Nota Final observar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.4.1. Maior nota na Prova Discursiva;

7.2.2. Maior idade;

8. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DOS RECURSOS

8.1. O gabarito das questões e a prova objetiva será disponibilizado na data prevista no cronograma, conforme item 1 do Edital, no
site http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios > Subseções do interior > Canoas.

8.1.1. Excepcionalmente, por indisponibilidade da página da Internet,  poderá ser divulgado junto à Central  de Atendimento ao
Público da Subseção Judiciária de Canoas.

8.2. Será admitido recurso no tocante às questões da Prova Objetiva, dos respectivos gabaritos e da prova discursiva.

8.2.1. A interposição de qualquer recurso deverá ser feita, exclusivamente, junto à Central de Atendimento ao Público -
CAP, na sede da Direção do Foro da Subseção Judiciária de Canoas-RS, Rua XV de Janeiro, 521, 7º andar, sala 702, Centro,  na data e horário
previstos no cronograma, conforme item 1 do Edital.

8.2.2. Haverá formulário próprio, numerado sequencialmente, para interposição de recursos das questões objetivas e discursiva,
que estará disponível na Central de Atendimento ao Público - CAP da Subseção Judiciária de Canoas, para preenchimento exclusivo pelo
candidato, na data e horário previstos no cronograma, conforme item 1 do Edital.

8.2.3. Decisão dos recursos:  a decisão proferida com relação a recurso das questões objetivas será sucinta, manifestada pelas
expressões “recurso deferido” ou “recurso indeferido”, no próprio formulário em que foram interpostos, sendo disponibilizado no site da Subseção de
Canoas, no prazo informado no cronograma. A análise de recurso em relação à questão discursiva consistirá na revisão da prova discursiva e da nota
concedida, conforme argumentado em formulário próprio disponibilizado.

8.2.3.1. Se alguma das questões da Prova Objetiva for considerada nula pela Comissão Organizadora, sua pontuação será atribuída a
todos os candidatos.

9. CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS O JULGAMENTO DOS RECURSOS

9.1. A Classificação Final, após a decisão dos recursos, observará a ordem decrescente da pontuação obtida, considerará listagens
específicas para ampla concorrência, vagas para negros, nos termos da IN nº. 34/2016, e para portadores de necessidades especiais, e será divulgada
no site da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul até o dia 11 de outubro de 2017 (http://www.jfrs.jus.br > Concursos e estágios >
Subseções do interior > Canoas).

10. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

10.1. A habilitação no presente certame não gera o direito à contratação do estagiário, podendo ser realizada ou não, segundo a
necessidade, a conveniência e a oportunidade, à critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Canoas-RS, observada
sempre a disponibilidade de vagas.

10.2.  A  convocação  dos  candidatos  habilitados  obedecerá  à  ordem de  classificação  e  iniciará  a  partir  da  data  constante  no
cronograma.

10.3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a
Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul, o estagiário e a instituição de ensino.

10.4. A convocação dos candidatos habilitados no processo seletivo será feita através do e-mail informado no FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO, sendo de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento da mesma, bem como a sua atualização cadastral perante a
Justiça Federal em Canoas-RS.

10.5.  O  candidato  que  não  possuir  interesse  em  assumir  a  vaga  no  momento  da  convocação  poderá  desistir  formalmente,
respondendo ao email, ou tacitamente, não se manifestando sobre a convocação; ou, ainda, pode solicitar que seja realocado no final da lista de
classificação, formalmente, por email.

10.6. A Direção do Foro de Canoas, no momento da convocação, aguardará retorno do email enviado por até 5 dias corridos,
contados da data de envio do mesmo. Não havendo manifestação dentro do prazo, o candidato será considerado desistente da vaga, procedendo-se à
convocação do próximo colocado.

10.7. Para o efetivo ingresso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

10.7.1. Uma fotografia colorida 3x4;

10.7.2. Comprovante de Endereço;

10.7.3. Carteira de Identidade e CPF;

10.7.4. Atestado fornecido pela universidade conveniada e/ou comprovante de matrícula devidamente autenticado que ateste em
qual semestre o candidato está matriculado;

10.7.5. Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Foro da Justiça Federal e Alvará de Folha Corrida disponibilizado
pela Justiça Estadual.

10.7.6. Comprovante de abertura de conta-corrente, junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal.

10.7.7. Outros documentos pertinentes a serem informados pela Direção do Foro quando da convocação para vaga.

10.8.  O  candidato  convocado,  deverá  entregar  a  documentação  indicada  no  item  10.5  no  prazo  de  até  5  (cinco)  dias  úteis
subsequentes à data da convocação. Após transcorrido esse prazo, sem a apresentação dos documentos indicados, o candidato será considerado
desistente do Processo Seletivo.
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10.9. No caso de o candidato convocado não atender ao disposto no item anterior ou de recusar a vaga, será providenciada a
convocação do próximo candidato da listagem dos habilitados.

10.10. É de responsabilidade do candidato manter seu e-mail e telefones atualizados a fim de viabilizar os contatos necessários, sob
pena de desclassificação do processo seletivo decorrente do não atendimento à convocação formulada por esses meios.

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

11.1. Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da publicação do Edital de Homologação do Resultado e
Classificação Final.

11.1.1. À critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária de Canoas, tal prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por até
igual período.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais,
legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do presente processo seletivo.

12.2. Maiores informações poderão ser solicitadas junto à Direção do Foro, através do email rscansecdf@jfrs.gov.br ou na Central
de Atendimento ao Público, das 13h às 18h.

12.3. Não serão aceitas inscrições e recursos à prova objetiva por fax, e-mail ou por qualquer outro meio que não o especificado no
edital.

12.4.  É de inteira  responsabilidade do candidato  acompanhar  todas as instruções,  convocações e avisos relativos ao presente
Processo Seletivo.

12.5. A aprovação e a classificação neste Processo Seletivo geram para o candidato apenas expectativa de direito à contratação. 

12.6. Os casos omissos, não previstos neste edital, bem como os relativos a questões que surgirem durante a aplicação das provas,
serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos processos seletivos de Estágio da Subseção de Canoas, sendo suas decisões irrecorríveis.

Canoas, 26 de julho de 2017.

Fábio Vitório Mattiello
Juiz Federal Diretor do Foro

Subseção Judiciária de Canoas

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - DIREITO CONSTITUCIONAL

1.1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e alterações posteriores:

1.1.1 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Arts. 5º a 17.

1.1.2 – Da Administração Pública – Arts. 37 a 43.

1.1.3 – Do Controle de Constitucionalidade.

1.1.4 – Do Poder Judiciário – Arts. 92 a 126.

2 - DIREITO PREVIDENCIÁRIO

2.1 – Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.

3 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

3.1 – Novo Código de Processo Civil. Lei nº 13.105/15, PARTE GERAL, LIVRO I; LIVRO II, Título I; LIVRO III, Títulos II e III; LI VRO IV, Títulos
I, II e III; LIVRO V, Títulos I, II e III; LIVRO VI, Títulos I, II e III; PARTE ESPECIAL, LIVRO I, Títulos I, II e III; LIVRO II, Títulos I e IV; LIVRO
III, Título II.
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4 – EXECUÇÃO FISCAL

4.1 – Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e alterações posteriores.

5 – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

5.1 – Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 e alterações posteriores.

5.2 – Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995: Capítulos I e II.

6 - LÍNGUA PORTUGUESA

6.1 - Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e
modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação. Redação. Interpretação de
texto.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Vitório Mattiello , Juiz Federal, em 26/07/2017, às 15:55, 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 3705321
e o código CRC 10F4247F.
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