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PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO 

EDITAL 03/2018 – Caxias do Sul   
 

A JUSTIÇA FEDERAL, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS DO SUL, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital, que se destina a selecionar estagiários de nível médio para 
formação de cadastro de reserva, a fim de atuar junto à Subseção Judiciária de Caxias do Sul, 
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 e da Instrução Normativa n. 
14, de 06 de fevereiro de 2014, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual se regerá 
de acordo com as instruções que ficam fazendo parte integrante do presente Edital. 

 

 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Vagas Ofertadas: O presente processo seletivo destina-se à formação do quadro reserva 
para o Programa de Estágio de Estudantes de Nível médio no âmbito da Subseção Judiciária 
de Caxias do Sul. 

1.2. Escolaridade: O candidato à vaga de estagiário de ensino médio deverá estar, no ano 
letivo de 2018, matriculado no 1º ano, ou equivalente, do ensino médio em escola 
pública.  

1.3. Jornada do estágio: 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. 

1.4. Bolsa do estágio: Para a vaga de Estagiário – nível médio, o estudante fará jus ao 
auxílio financeiro mensal (bolsa), no valor de R$ 463,93; ao auxílio-transporte fixado em R$ 
8,60 (oito reais e oitenta centavos) por dia efetivamente estagiado; ao seguro contra acidentes 
pessoais e à obtenção de Termo de Realização de Estágio, fornecido ao final do estágio. (art. 
10, IN-TRF4 nº 14/2014).  

1.5. Duração do estágio: O candidato aprovado e classificado poderá ser contratado pelo 
período mínimo de 01 (um) semestre, respeitadas as vagas existentes e as que surgirem 
durante o período de validade do Edital. 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 14/2014. 

1.6. Validade do processo seletivo: Este processo seletivo terá validade de 12 meses, a 
contar da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 

 2 - DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

2.1. A cada início de semestre curricular, durante a vigência do contrato, o estagiário deverá 
apresentar comprovante, atestado ou declaração de matrícula, sob pena de cancelamento do 
pagamento da bolsa de estágio e desligamento do estagiário. 

3 - DAS VAGAS 

3.1. A Subseção Judiciária de Caxias do Sul dispõe de 02 (duas) bolsas de estágio para 
estudante de nível médio, sendo uma vaga a ser preenchida a partir do dia 11/fevereiro/2019. 
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A outra vaga será preenchida quando do término do contrato com estagiário contratado em 
2017, estando dentro da validade este Edital. 

4 - DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

4.1. Em virtude do caráter de urgência e do final do ano letivo, o processo seletivo será 
realizado junto aos alunos selecionados pela Direção da Escola Estadual de Educação Básica 
Abramo Pezzi, com aplicação, em etapa única, de prova dissertativa (Redação), de caráter 
eliminatório e classificatório. 

5 - DO EXAME DE SELEÇÃO 

5.1. A prova dissertativa consistirá na elaboração de uma redação nos limites de 20 a 30 
linhas, e deverá ser redigida com letra legível e utilização de caneta esferográfica preta ou 
azul. 

6 – DO LOCAL, DA DATA E DA DURAÇÃO DA PROVA 

6.1. A prova será realizada por servidor da Justiça Federal nas dependências da Escola 
Estadual de Educação Básica Abramo Pezzi, no dia 13 de dezembro de 2018, a partir 
das 8 horas e terá duração de 2h30min. 

7. DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e RESULTADO FINAL 

7.1. A avaliação da redação abrangerá o domínio do tema, expresso  pela sua compreensão, 
pela fundamentação e consistência da argumentação, a observância do padrão  culto da língua 
portuguesa, dos princípios de produção de textos objetivos, claros e coesos, e, ainda, da 
observância dos limites indicados no item 5. 

7.2. A nota da redação parte de 100 pontos e, para cada erro, será descontado 1 ponto. A 
ordem de classificação será em ordem decrescente, de 100 até o mínimo de 50 pontos. 
Abaixo desta nota, o candidato estará desclassificado. 

7.3. Critério de desempate será a média das notas obtidas no ensino médio. 

7.4. O resultado com as notas dos candidatos aprovados será enviado via e-mail à direção da 
Instituição de Ensino até o dia 25 de janeiro de 2019. 

8 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

8.1. 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 de Caxias do Sul, observada sempre a 
disponibilidade de vagas. 

8.2. A convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo será feita pelo e-mail ou 

telefone informado na FICHA CADASTRAL, quando serão informados por esta Direção do 
Foro os documentos necessários a serem apresentados quando da convocação para vaga. 

9 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

9.1. Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar de 11/fevereiro/2019. 

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


