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O Objetivo deste tutorial é orientar os candidatos a estágio na Justiça Federal no processo de 
inscrição pela internet.  O candidato deverá acessar o link para inscrição na página do processo seletivo 
oferecido ou acessar a página diretamente no endereço https://www2.jfrs.jus.br/estagios-candidato-login/. 

O primeiro passo é informar um endereço de e-mail válido conforme a figura 1.  

 

Figura 1 – Tela de abertura do sistema de inscrição pela internet 

Ao prosseguir será solicitado um número de PIN de 4 dígitos. Esta informação foi enviada pelo 
sistema para o e-mail informado pelo candidato e deverá ser informada na tela conforme a figura 2. 

 

Figura 2 – Tela de validação do PIN enviado por e-mail 

Caso não tenha recebido o nº do PIN em seu e-mail confira o endereço informado ou verifique a 
caixa de SPAM. 
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 Preencha o cadastro de dados pessoais corretamente, sendo que as informações marcadas 
com asterisco (*) são obrigatórias.  O campo NOME tem limite de 80 caracteres e caso o nome completo 
ultrapasse este número use abreviaturas nos nomes do meio.  Preencha corretamente o formulário e clique 
no botão “Prosseguir”.  Verifique principalmente as informações antes de confirmar os dados, pois 
informações incorretas pode ser motivo de indeferimento de sua inscrição no processo seletivo desejado. 

 

Figura 3 – Tela de informações pessoais do candidato 

 Selecione o processo seletivo do qual deseja participar entre os editais com inscrições abertas, 
clicando no botão “Inscrever-se”. 

 
Figura 4 – Selecione o processo seletivo que deseja inscrever-se. 
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Selecione a universidade ou faculdade conveniada à Justiça Federal do qual é aluno e marque as 
opções se cotas se for o caso.  Os portadores de necessidades especiais que precisem de algum 
atendimento especial deverá informa-lo no específico para este fim.  Após clique em “Prosseguir”. 

 

Figura 5 – Selecione sua universidade ou faculdade conveniada e opções de cotas. 
 

Após confirmar a inscrição aparecerá uma faixa verde confirmando seu registro no processo 
seletivo.  Entretanto, caso o edital do processo seletivo exija documentos adicionais para formalizar 
a inscrição, clique no botão “Anexos” conforme indicado na figura 6 abaixo. 

 

Figura 6 – Confirmação da inscrição e opção de anexos 
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Selecione no campo “Tipo” o documento a ser anexado, sendo que o comprovante de pré-

requisito é obrigatório.  A falta deste documento será motivo de indeferimento da inscrição, nos 
casos previstos em edital do processo seletivo.  Após definir o tipo de documento clique no botão 
escolher arquivo, conforme a figura 7. 

 

 
Figura 7 – Selecionar tipo de documento e anexar arquivo. 

 

Localize o documento previamente salvo em seu computador e clique em “abrir”, conforme a 
figura 8.  Esta tela pode variar de acordo com sistema operacional do seu computador.  Os formatos de 
arquivo aceitos pelo sistema são PDF (preferencial), JPG, TIF ou PNG e com tamanho máximo de 1 MB.  Em 
caso de digitalização do documento, verifique previamente ele está legível e consistente.  Arquivos com 
erro ou em formatos diversos não serão aceitos como comprovante. 

 
Figura 8 – Selecionar arquivo do comprovante para anexação. 
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O sistema irá exibir o nome do arquivo selecionado na tela do sistema, conforme a figura 9, e 
somente poderá ser anexado um arquivo de cada vez.  Clique no botão “Incluir”, indicado na figura 9, para 
anexar o seu comprovante.   

 
Figura 9 – Anexando documento à inscrição. 

 

Aguarde até o sistema exibir o comprovante na tela do sistema, conforme a figura 10. O nome do 
arquivo original será modificado automaticamente pelo sistema com uma identificação exclusiva, conforme 
indicado na figura 10.  Caso tenha anexado o arquivo errado, exclua o documento inserido clicando no “X” 
vermelho ao lado do nome do arquivo e repita a operação novamente, conforme indicado na figura 7 
acima. 

 
Figura 10 – Documento anexado à inscrição e opção para finalizar inscrição. 

 

Caso tenha anexado e não haja novo documento a ser anexado clique em “Finalizar”.  Caso o 
processo seletivo exija outros documentos em seu edital repita as operações da figura 7 em diante até que 
todos os requisitos tenham sido atendidos. 
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 Ao final do processo será exibida a tela de logout do sistema conforme a figura 11.  Em caso 
de necessidade, durante o período de inscrições do edital ou enquanto sua inscrição não entrar em análise 
e homologação (isso depende do procedimento adotado em cada Cidade/Subseção), acesse novamente o 
sistema e altere eventuais dados incorretos e/ou anexe os documentos necessários. 

 
Figura 11 – Fim do processo de inscrição. 

 

Se ainda persistirem dúvidas entre em contato com a Secretaria da Direção do Foro de sua 
Subseção Judiciária.  Caso os dados de contato não constem no edital, consulta o telefone da Subseção 
Judiciária no portal da Justiça Federal (https://www2.jfrs.jus.br) no menu “Contatos” e opção “Endereços 

e telefones”. 
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