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EDITAL

 

EDITAL 02/2018 - RETIFICAÇÃO

 

                                                  A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SUBSEÇÃO DE
SANTIAGO, com base na Resolução nº 208/CJF, de 4 de outubro de 2012 e na Instrução
Normativa nº 34/TRF4, de 28 de novembro de 2016, faz saber sobre a homologação das
inscrições dos candidatos que se inscreveram no período de 20/08/2018 à 31/08/2018, de
acordo com o edital 01/2018, que se refere ao Processo Seletivo da Subseção Judiciária de
Santiago para seleção de estagiários de nível superior do Curso de Direito para formação de
cadastro de reserva para vagas que surgirem na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Santiago e Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de São Borja (UAA de São
Borja), e reabertura de prazo para novas inscrições e alterações no Cronograma, nos
Requisitos (letra b), na Inscrição (subitem 4.1.1 e itens 4.2 e 4.6), na Seleção e Prova (itens 5.2 e
5.11) e na Classificação (subitem 6.6), sendo que as demais disposições do edital 01/2018
permanecem válidas e inalteradas.

 

I - DO CRONOGRAMA:

1.1 Período de inscrições (reabertura): das 00h do dia 03/10/2018 às 23h e 59min do dia
17/10/2018 através do endereço eletrônico: www2.jfrs.jus.br/estagios-candidato-login

1.2 Publicação da homologação das inscrições: até as 18h do dia 19/10/2018.

1.3 Aplicação das provas (data provável): dia 07/11/2018 - início às 14h00min,
simultaneamente, em Santiago e São Borja.

1.4 Interposição de recurso: 12/11/2018 a 14/11/2018.

1.5 Publicação do resultado e da classificação final: até o dia 30/11/2018.

1.6 As datas constantes no cronograma de atividades poderão ser modificadas mediante
prévio aviso, por meio de Edital. A publicação da homologação das inscrições, a confirmação
da data e local de aplicação das provas, o resultado final e demais informações serão
disponibilizados no sítio www2.jfrs.jus.br/Concursos e Estágios/Subseções do Interior/
Santiago - https://www2.jfrs.jus.br/estagios-no-interior/estagio-santiago/.

 

II – DOS REQUISITOS

b) ter cursado, no momento da inscrição, no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 60%



(sessenta por cento) do curso superior de Direito até o final do 1º semestre de 2018.

 

IV - DA INSCRIÇÃO

4.1.1 Acessar o endereço eletrônico www2.jfrs.jus.br/estagios-candidato-login, cadastrar um
correio eletrônico (e-mail), no qual receberá a "Confirmação de Candidato" com código PIN
de 04 (quatro) dígitos para dar prosseguimento à inscrição, sendo que deverá anexar o
ATESTADO DE MATRÍCULA do 2º SEMESTRE de 2018 (emitido pela instituição de ensino
superior) e o ATESTADO DO PERCENTUAL DE CRÉDITOS CONCLUÍDOS DO CURSO DE
DIREITO AO FINAL DO 1º SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2018 (emitido pela instituição de
ensino superior). As informações do Atestado de Matrícula e do Atestado do Percentual de
Créditos Concluídos no curso de Direito poderão constar em somente um documento
fornecido pela instituição de ensino superior.

4.2 Serão aceitas somente as inscrições completas, com os atestados de matrícula e de
percentual de créditos concluídos do curso de Direito, recebidas 00h do dia 03/10/2018 às
23h e 59min do dia 17/10/2018.

4.6 A homologação das inscrições deverá ser acompanhada pelo candidato através do sítio da
Justiça Federal https: www2.jfrs.jus.br/Concursos e Estágios/Subseções do Interior/Santiago -
https://www2.jfrs.jus.br/estagios-no-interior/estagio-santiago/ prevista para ser divulgada até
às 18h do dia 19/10/2018.

 

V - DA SELEÇÃO E DA PROVA

5.2 Os candidatos deverão apresentar-se no local da prova 30 (trinta) minutos antes do início
do certame (previsto para às 14h00min do dia 07/11/2018), portando caneta esferográfica azul
ou preta e documento de identidade original, sendo que não será permitido a entrada de
candidatos para realização da seleção após o horário marcado para o início da prova.

5.11 Caberá recurso, dirigido à Comissão Organizadora instituída pela Portaria 674/2016, no
período de 12/11/2018 a 14/11/2018. O(s) recurso(s) deverão ser entregues no balcão de
atendimento na sede da Subseção Judiciária de Santiago, situada na Rua Pedro Palmeiro,
1437 - Bairro Centro, no horário de atendimento ao público, das 13h às 18h, ou no prédio da
Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de São Borja, situada na Rua Coronel
Aparício Mariense, 1826 – Bairro Pirahy – São Borja, no horário de atendimento ao público,
das 13h às 17h.

 

 

VI - DA CLASSIFICAÇÃO

6.6 O resultado da classificação final será publicado na página da internet
www2.jfrs.jus.br/Concursos e Estágios/Subseções do Interior/Santiago -
https://www2.jfrs.jus.br/estagios-no-interior/estagio-santiago/ até dia 30 de novembro de
2018.

 

 



 

Inscrições Homologadas:

 

1ª Vara Federal de Santiago

Cleomar da Vida Soares - RG 7087604125;

Eduardo Prestes de Lima - RG 8113823671;

Eliane Matsueda da Silva - RG 0221666655;

Mileni Calistro Salbego - RG 2114321017;

Patrícia Sampaio Strohhaecker - RG 8107769096;

Renata Saciloto de Bastos - RG 6115229178;

Yanka Silva de Moura - RG 2121264457.

 

Unidade Avançada de São Borja

Antônio Antunes Costa Junior - RG 5085533692.

 

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Freier Ceron, Juiz Federal, em
01/10/2018, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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