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ATO Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2017.

O  DOUTOR  LORACI  FLORES  DE  LIMA,  JUIZ  FEDERAL
DIRETOR DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA
MARIA,  SEÇÃO JUDICIÁRIA  DO ESTADO DO RIO  GRANDE
DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES;

Considerando  as  informações  prestadas  pela  comissão  organizadora na Ata  de
apuração dos resultados (doc 3557093), no Relatório Geral do PSE TI 2017 (doc Sei 3560806) e
na Lista de Classificação dos Aprovados no PSE TI 2017 (doc Sei 3560810);

Considerando que os candidatos foram classificados pela maior nota geral e que não
houve a necessidade de utilizarmos os critérios de desempate previsto no edital 3508609, item 4.2;

Considerando o previsto no edital 3508609, item 4.3, que determina a classificação
das 10 melhores notas dentre os aprovados no Processo Seletivo e que houveram 10 aprovados com
nota igual ou acima de 25 pontos (50% da nota máxima);

RESOLVE:

Art.  1º  HOMOLOGAR  o  resultado  final  do  Processo  Seletivo  de  Estágio  em
Tecnologia da Informação, nível médio, exercício 2017, da Subseção Judiciária de Santa Maria, Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Determinar a publicação da Lista de Classificação dos Aprovados no PSE1
TI 2017 (doc Sei 3560810) e deste ato na página do Processo Seletivo no portal da JFRS.

Art.  3º Determinar  o  envio  do  relatório  de  desempenho  individual  para  cada
candidato inscrito e presente na data do exame para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição.

Art. 4º Determinar a utilização destes autos eletrônicos para o registro dos demais
atos de convocação, admissão, ocorrências e desligamento dos estagiários classificados, dependendo da
disponibilidade de vaga.

Art. 5º Determinar a convocação do candidato classificado em 1º lugar na lista geral
para admissão imediata e formalização do termo de compromisso conforme as regras estabelecidas no
edital.

Art. 6º Determinar, em caso de renúncia do 1º colocado à vaga oferecida ou em
caso  de abertura  de vaga  futura,  a convocação do  candidato  classificado  em  sistema de cotas
conforme determinado pela IN 034/TRF de 29 de novembro de 2016.
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