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EDITAL

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO

O  JUIZ  FEDERAL  DIRETOR  DO  FORO  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  CRUZ  ALTA,
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, DR. LÚCIO RODRIGO MAFFASSIOLI DE
OLIVEIRA,  OBJETIVANDO  DAR  PUBLICIDADE  AO  PROCESSO  SELETIVO  DE
ESTAGIÁRIOS DOS CURSOS DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE
CRUZ ALTA (UNICRUZ) E DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL (UNIJUÍ),

FAZ SABER a todos que, nos termos dos convênios de Estágio celebrados entre a Justiça Federal de 1ª
Instância do Rio Grande do Sul e a Faculdade de Direito de Cruz Alta (UNICRUZ) e a Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), estarão abertas de 17 de setembro a 05
de outubro de 2018 as inscrições para processo seletivo de alunos do Curso de Direito para estágio na
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cruz Alta, objetivando o provimento de vagas que se abrirem ou
vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do presente edital, em conformidade com o previsto na
Instrução Normativa n. 34, de 29 de novembro de 2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
observados o interesse e a conveniência da Administração desta Subseção.

DÁ CONHECIMENTO, para este fim, dos requisitos para participação no processo seletivo e demais
orientações afins, nos termos dos itens que seguem:

1.Requisitos cumulativos para participar do processo seletivo:

1.1 Ser aluno de graduação em Direito da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) ou da Universidade de
Ijuí (UNIJUÍ), estando devidamente matriculado e freqüentando o curso;

1.2 Ter concluído até o último dia das inscrições, no mínimo o III semestre do curso (sem disciplina
pendente) ou ter cursado e concluído 30% do total das disciplinas do curso;

1.3 Não ser concludente (formando) de curso no 2º semestre de 2018;

1.4 Efetivar prévia inscrição até 18:00 horas do dia 05/10/2018, impreterivelmente;

1.5 Ter a inscrição confirmada em relação a ser publicada no átrio do Foro da Justiça Federal de Cruz Alta
e no sítio www.jfrs.jus.br (acessar em Concursos e Estágios – Estágios – Cursos e Vagas nas Subseções
do Interior, e selecionar a Subseção de Cruz Alta) no dia 15/10/2018.

1.6 Não serão aceitas inscrições de estudantes que já participaram do Programa de Estágio e que tiveram
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sido desligados por conduta incompatível com a exigida pela Justiça Federal.

2 . Das Vagas.

2.1 O processo destina-se à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas abertas após a
publicação do edital de classificação.

2.2 Do total das vagas de estágio serão reservadas 10% (dez por cento) para pessoas com deficiência, cuja
ocupação  considerará  as  competências  e  necessidades  especiais  do  estagiário  e  as  atividades  e
necessidades próprias das unidades.

2.3 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 negros que declararem tal condição no
momento da inscrição preliminar.

2.3.1 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 2.3 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).

2.3.2 Para efeitos de reserva de vaga, consideram-se candidatos negros 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).

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

2.3.4  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.

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

2.3.6 Além das vagas de que trata esse item, os candidatos negros poderão optar por concorrer às vagas
reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua classificação na
seleção.

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

2.3.8 Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com
deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por
uma delas.

2.3.9 Na hipótese de que trata o item anterior, caso os candidatos não se manifestem previamente, serão
nomeados dentro das vagas destinadas aos negros.

2.3.10  Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser
convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, ou optar por esta na
hipótese  do  item  2.3.8,  fará  jus  aos  mesmos  direitos  e  benefícios  assegurados  ao  candidato  com
deficiência.
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2.3.11 Em caso de desistência ou impossibilidade de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga
será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

2.3.12  Na hipótese de não haver  candidatos  negros  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.

2.3.13  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 com
deficiência e a candidatos negros.

2.3.14  Nos termos do decidido no processo SEI 0002493-52.2017.4.04.8003, a reserva de vagas para
candidatos negros ou pardos nos processos seletivos de estágio deverá ser aplicada sempre que o número
de vagas oferecidas no processo seletivo for igual ou superior a 3 (três), durante a vigência do Edital. A
reserva de vagas será aplicada sempre que a 3ª vaga do respectivo edital venha a ser preenchida. Desse
modo, quando o edital estabelecer o percentual mínimo de 20% (vinte por cento), os aprovados em lista
específica de cota para negros devem ser chamados para a 3ª vaga e, após, observada a proporcionalidade
de 20%, para a 8ª, 13ª, 18ª, e assim por diante. As vagas reservadas para deficientes deverá ser a 6ª, 16ª,
26ª, e assim por diante.

3. Local de inscrição: A inscrição será feita presencialmente na Central de Atendimento ao Público -
CAP da Subseção Judiciária de Cruz Alta (Rua Cel. Lúcio Annes Dias nº 811, Cruz Alta). Não serão
aceitas inscrições por carta, fax, e.mail ou por qualquer outro meio que não o especificado no presente
edital. Inscrições por procuração serão aceitas, desde que a firma seja reconhecida.

4. Período de Inscrição: De segunda a sexta-feira, das 13:00 horas às 18:00 horas.

5. Documentação necessária para inscrição: Cópia de documento de identidade ou outro documento de
identificação com foto recente e Histórico Escolar Universitário da universidade atualizado, constando
todas  as  disciplinas  já  cursadas  por  semestre  com  as  respectivas  notas  obtidas  e  situação  de
aprovação/reprovação/aproveitamento,  e  de  que  esteja  matriculado  nas  disciplinas  do  atual  semestre
letivo. Deverá constar também no Histórico as disciplinas remanescentes a cursar para toda a graduação,
tudo  em  via  original,  fornecida  pela  universidade.  Históricos  obtidos  nos  saites  das  Universidades
somente serão aceitos se for possível conferir a autenticidade dos mesmos no momento da inscrição. Ao
efetivarem a inscrição, os candidatos receberão um protocolo.

6. Documentação necessária para o efetivo ingresso dos aprovados: Aquela prevista nas normas do
programa  de  estágio  da  Justiça  Federal  (  Instrução  Normativa  nº  34/2016),  descrita  abaixo,  com
apresentação da documentação em até 05 dias úteis após a publicação da convocação do candidato:

6.1 Original e cópia dos seguintes documentos pessoais: documento de identidade, CPF, cartão bancário
de conta corrente e comprovante de residência;

6.2 01 (uma) fotografia 3x4;

6.3 Comprovante de matrícula e histórico na Universidade;

6.4 Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Foro da Justiça Federal e alvará de folha
corrida disponibilizado pela Justiça Estadual, dos locais de residência do candidato nos últimos 05 (cinco)
anos (apenas para candidatos de 18 anos ou mais), disponíveis nos seguintes sites:

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
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http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida/.

6.5 Plano de atividades, quando solicitado pela instituição de ensino conveniada;

6.6 Ficha de Cadastro da Folha de Pagamento, disponível no site www.jfrs.gov.br, no menu ‘Concursos e
Estágios’;

6.7  Declaração  negativa  de  parentesco,  disponível  no  site  www.jfrs.gov.br,  no  menu  ‘Concursos  e
Estágios’;

6.8  Declaração negativa de atuação com advogados que atuem na Justiça Federal,  disponível  no site
www.jfrs.gov.br, no menu ‘Concursos e Estágios’;

6.9 Laudo médico circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

7. Condições do estágio:

7.1 Haverá sujeição do concorrente e estagiário a todas as normas do programa de estágio da Justiça
Federal (IN 34/2016, Lei 11.788/08, Resoluções CJF 208/2012 e 315/2014 e Resolução CNJ 203/2015;

7.2 A atuação do estagiário dar-se-á no interesse da Justiça Federal,  em atividades desta,  com carga
horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses;

7.3  Fica  vedado  ao  estudante  realizar  outro  estágio  simultaneamente  ao  estágio  da  Justiça  Federal,
excetuado o estágio curricular obrigatório na Universidade;

7.4 Não poderá realizar o estágio não obrigatório no órgão os ocupantes de cargo, emprego ou função
vinculados aos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como também não poderão realizar o
estágio os militares, os titulares de mandatos eletivos e os servidores do Ministério Público, nos termos da
IN  34/2016.  O  estagiário  que  passar  a  estar  incurso  nas  vedações  desta  norma  deverá  comunicar
imediatamente ao supervisor do estágio a quem estiver subordinado;

7.5 Será vedada a contratação dos estagiários que possuam vínculo de parentesco de até o terceiro grau,
cônjuge ou companheiro, para servir de subordinado a magistrado ou à servidor investido em cargo de
direção ou de assessoramento;

7.6 A Bolsa Mensal é de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais).

7.7  O Auxílio  Transporte  diário  é  de R$ 8,60 (oito  reais  e  sessenta centavos),  por  dia  efetivamente
comparecido para estágio no órgão.

7.8 O estagiário terá direito a um recesso anual de 30 dias; a seguro contra acidentes pessoais e redução
em 50% na carga horária de estágio nos dias das avaliações, nos termos e condições contidas na IN34 do
TRF4.

DÁ CONHECIMENTO, ainda, que a seleção será realizada na seguinte forma:

8. Forma e critérios de seleção e ingresso no estágio: O processo seletivo consistirá na realização de
prova objetiva com peso de 70,0 e 03 (três) questões discursivas com peso de 30,0. Somando-se as duas, a
nota máxima será de 100,0.
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8.1 A Prova Objetiva conterá 25 questões de múltipla escolha sobre:

a) Lei nº 10.259/01 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal - 03
questões.

b) Direito Constitucional - 05 questões. Constituição Federal de 1988, art. 5º, art. 37, arts. 106 a 110, arts.
194 a 204;

c) Direito Civil e Processual Civil - 05 questões. Código Civil, arts. 1º a 21, arts. 104 a 114, arts. 186 a
188, arts. 189 a 211, arts. 927 a 954. Código Processual Civil (novo), arts. 16 a 20, arts. 70 a 76, art. 319,
arts. 330 e 331, arts. 485 a 488, arts. 489 a 495 e arts. 502 a 508.

d) Direito Penal e Processual Penal - 05 questões. Direito Penal: Código Penal, arts. 1º a 28, arts. 107 a
120, art. 171, arts. 289 a 292, arts. 334 a 334-A; Direito Processual Penal: Código Processual Penal, arts.
24 ao 62, arts. 381 a 405.

e) Direito Previdenciário - 07 questões. Lei nº 8.213/91, arts. 1º e 2º, arts.10 a 30, arts. 42 a 47, arts. 48 a
57, arts. 59 a 64, arts. 40 a 79, art. 80, art. 103 e 103-A, art. 142 e art. 151.

8.2 A nota das três questões discursivas será atribuída considerando os seguintes critérios:

a) resposta adequada a questão proposta;

b) organização do texto;

c) domínio linguístico (gramática, ortografia).

8.3 Será desclassificada a resposta discursiva que:

a) fugir ao tema;

b) copiar o enunciado;

c) apresentar letra ilegível.

8.4  Data  da  prova:  a  prova  será  realizada  em 05/11/2018  no  local  e  horário  que  serão  divulgados
juntamente com a confirmação do item “1.5” deste Edital, com consulta no sítio da Justiça Federal e nos
murais da Subseção;

8.5  Os candidatos  deverão se apresentar  com antecedência  de 15 (quinze)  minutos,  portando RG ou
documento oficial de identificação com foto, sendo que a não apresentação do candidato no local definido
até o horário  de início das provas,  ou não portando documento válido de identificação, implicará na
eliminação do mesmo do processo seletivo;

8.6 Duração das provas: 4 horas, sendo que os candidatos ao final da prova entregarão a integralidade da
prova (questões, gabarito e redação) ao fiscal, sendo permitido aos candidatos anotarem suas respostas do
gabarito para posterior conferência com o gabarito;

8.7  Não  será  permitido  qualquer  tipo  de  consultas  ativas  e/ou  passivas  e  uso  de  equipamentos  de
comunicação e eletrônicos (celulares etc...), sob pena de eliminação do processo seletivo, sendo que os
equipamentos de comunicação dos candidatos ficarão desligados e acautelados provisoriamente com o
fiscal aplicador das provas. Da mesma forma será eliminado do processo seletivo o candidato que:

8.7.1 Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as

SEI/TRF4 - 4320613 - Edital https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

5 de 8 10/09/2018 13:48



autoridades presentes ou candidatos;

8.7.2 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

8.7.3 Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o caderno de provas e/ou folha de respostas;

8.7.4 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

8.8  Somente serão considerados aprovados aqueles candidatos  que  tenham alcançado aproveitamento
mínimo de 50% do total da nota da prova objetiva e de 50% do total da prova discursiva .

8.9 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado em até 02 dias úteis após a realização das provas,
com divulgação no átrio do Foro da Justiça Federal de Cruz Alta, e no sítio www.jfrs.jus.br ;

8.10 No caso de não haver candidato que atinja os parâmetros mínimos especificados, ou o número de
candidatos nessa situação ser menor do que o de vagas oferecidas, a Direção do Foro se reserva o direito
de chamar, por ordem de classificação, o número de candidatos que julgar conveniente ao atendimento
das necessidades de trabalho da Justiça, segundo estas circunstâncias e os interesses da administração;

8.11 Serão critérios para desempate:

1º) Maior nota na prova discursiva;

2º) Maior nota na prova objetiva;

3º) Possuir maior idade e

4º) Sorteio, sendo que para este caso, os candidatos interessados serão previamente comunicados por
telefone e/ou e.mail para acompanharem os sorteios se assim desejarem, o que será realizado na Subseção
de Cruz Alta, em data e hora a ser definida e divulgada previamente.;

8.12 Serão convocados, segundo a existência de vagas e interesse da Administração, os candidatos pela
ordem  de  classificação  final,  observados  os  critérios  de  desempate  já  referidos,  bem  como  serão
observados os critérios de alternância e proporcionalidade para os casos de candidatos negros ou pardos e
para os candidatos com deficiências. As convocações serão publicadas no sítio da Justiça Federal, valendo
esta publicação como ato convocatório  oficial.  Opcionalmente os  candidatos  convocados poderão ser
avisados por telefone  e/ou e.mail,  como forma de  agilização do  processo de  contratação,  ficando os
candidatos aprovados responsáveis por manter atualizados seus contatos junto a Subseção de Cruz Alta.
As  vagas  não  providas  por  ausência  de  candidatos  aprovados  negros  ou  pardos  e  portadores  de
deficiências,  serão  preenchidas  pelos  demais  candidatos,  observada  a  ordem de  classificação.  O não
comparecimento  de  candidato  convocado  dentro  do  prazo  de  05  dias  úteis  será  considerada  como
desistência tácita ao programa de estágio, momento em que poderão ser convocados outros candidatos,
respeitada a ordem de classificação e reserva de vagas já referidas;

8.13 O resultado definitivo classificatório dos aprovados na seleção será divulgado em 26/11/2018,  no
átrio do Foro da Justiça Federal de Cruz Alta, e no sítio www.jfrs.jus.br (acessar em Concursos e Estágios
– Estágios – Cursos e Vagas nas Subseções do Interior, e selecionar a Subseção de Cruz Alta);

8.14 A prova terá eficácia por 06 (seis) meses, a contar da data da divulgação classificatória definitiva do
resultado, prorrogável por mais 06 (seis) meses, a critério da Direção do Foro da Subseção;

8.15 Não serão chamados ao estágio os alunos que, embora aprovados, sejam concludentes (formandos)
do curso de direito no mesmo semestre em que houver necessidade do provimento de vagas;
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8.16 Eventuais recursos deverão ser interpostos por escrito em até 02 dias úteis após a divulgação da
ocorrência do evento que lhes der causa, endereçado ao Juiz Diretor do Foro da Subseção. Será permitida
vista da prova ao candidato interessado na Secretaria da Direção do Foro da Subseção, para formulação de
recurso.  O  julgamento  favorável  de  eventual  recurso  poderá  implicar  em modificação  das  notas  das
provas e reclassificação dos candidatos, se for o caso, e

8.17  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Direção  do  Foro  da  Subseção,  após  apresentação  de
requerimento por escrito.

9.  Eventualmente  as  datas  programadas  para  os  eventos  contidos  no  presente  Edital  poderão  ser
modificadas em caso de necessidade, a critério e no interesse da Administração, sendo que neste caso
haverá divulgação das eventuais ocorrências no no sítio www.jfrs.jus.br (acessar em Concursos e Estágios
– Estágios – Cursos e Vagas nas Subseções do Interior, e selecionar a Subseção de Cruz Alta), cabendo
aos candidatos interessados acompanhar as programações da seleção.

Cruz Alta, 06 de setembro de 2018.

LÚCIO RODRIGO MAFFASSIOLI DE OLIVEIRA

Juiz Federal Diretor do Foro

da Subseção de Cruz Alta - RS

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.
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Cruz Alta, .............. de ................................... de 20...

......................................................................................

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 Lúcio Rodrigo Maffassioli de Oliveira, Juiz Federal,
em 10/09/2018, às 11:36, 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 4320613 e o código CRC 517BF20B.

0002989-53.2018.4.04.8001 4320613v2
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