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NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO DA  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS DO SUL 

CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTO 
Rua Dr. Montaury, 241, 95020-190 - Caxias do Sul - RS 

 
 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 

EDITAL 01/2019 – Caxias do Sul   

A JUSTIÇA FEDERAL, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS DO SUL, torna 
pública a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo para formação de 
cadastro reserva de estagiários de nível superior, da área de Direito, nos termos da Lei 
nº 11.788/2008 e Instrução Normativa nº 34, publicada em 29/11/2016, do TRF/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 Superior no âmbito da 
Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 

1.2. Escolaridade: O candidato deverá ter cursado, até a data da inscrição, no mínimo 
40 (quarenta) créditos e no máximo 120 (cento e vinte) créditos ou critério 
equivalente, conforme grade curricular do Curso de Direito. 

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

1.4. Bolsa do estágio: Integram a bolsa de estágio à qual o estagiário faz jus: 

a) bolsa de estágio mensal, no valor de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais); 

b) auxílio-transporte fixado em de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por dia 
efetivamente estagiado; 

c) seguro contra acidentes pessoais; 

d) obtenção de Declaração de Realização de Estágio, ao final do estágio, nos termos da 
Lei nº 11.788/2008, Resolução 208/2012 do CJF e Instrução Normativa nº 34, de 
29/11/2016, do TRF/4ª Região. 

1.5. Duração do estágio: O candidato aprovado e classificado poderá ser contratado, 
respeitadas as vagas existentes e as que surgirem durante o período de validade do 
Edital, pelo período máximo de 04 (quatro) semestres, exceto quando se tratar de 
estagiário com deficiência, conforme estabelecido na Instrução Normativa n. 34/2016, 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  

1.6. Validade do processo seletivo: Este processo seletivo terá validade de 10 meses, a 
contar de 14/03/2019 até 13/01/2020, podendo ser prorrogado por até igual período, a 
critério da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 
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1.7. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento pelo site da Justiça 
Federal do Rio Grande do Sul (www.jfrs.jus.br) do andamento do processo seletivo de 
forma a conhecer e atender o cumprimento dos prazos indicados neste edital e nas 
demais publicações referentes a esta seleção. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

2.1. Estar matriculado, quando do período das inscrições, e ter cursado, no mínimo 40 
(quarenta) créditos e no máximo 120 (cento e vinte) créditos ou critério equivalente, 
conforme grade curricular do Curso de Direito. 

2.1.1. O candidato deverá comprovar o requisito previsto no item 2.1 no ato da 
inscrição.  

2.2  Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico cuja conclusão do curso, 
por ocasião da convocação, estiver prevista para período inferior a doze meses. 

2.3  Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da 
convocação, não estiver regularmente matriculado em uma instituição de ensino 
conveniada com a Justiça Federal. 

2.3.1. 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. 

2.4. É vedado ao candidato, ao tempo da contratação, sob pena de imediato 
desligamento: 

2.4.1. Participar de outro programa de estágio, seja no âmbito da Justiça Federal da 4ª 
Região, seja em qualquer outra instituição, pública ou privada; 

2.4.2. Possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou associação de 
advogados que atuem em processos da Justiça Federal; 

2.4.3. Possuir vínculo de parentesco com Magistrado ou servidor investido em cargo de 
direção ou de assessoramento na mesma unidade judiciária para a qual estiver sendo 
contratado. 

2.5. A inobservância das vedações previstas no artigo anterior ou a comprovação, a 
qualquer tempo, de que não é verdadeira a declaração a que se refere este Edital, 
acarretarão o desligamento imediato e de ofício do estagiário. 

  

3. DAS VAGAS 

3.1. A Subseção Judiciária de Caxias do Sul dispõe de 21 (vinte e uma) bolsas de 
estágio na área de Direito, a serem preenchidas de acordo com o encerramento 
contratual dos atuais estagiários. 

3.2. Do total das vagas de estágio, serão reservados 20% para candidatos negros, 
conforme estabelecido na IN 34/2016, art 9º §§ 3.º e 4.º, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. 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). 
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3.3. Do total das vagas de estágio, serão reservados 10% (dez por cento) para candidatos 
com deficiência, conforme estabelecido na IN 34/2016, art 9º §5º, do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, cuja ocupação considerará as competências e necessidades 
especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades. 

3.4. As reservas a que se referem os itens 3.2 e 3.3 serão consideradas nos processos de 
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (item 5) e CLASSIFICAÇÃO FINAL (item 8). 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições estarão abertas no período de 21/02/2019 a 08/03/2019.  

4.1.1. Não serão aceitas inscrições presenciais.  

4.1.2. Os interessados deverão:   

a) acessar o site ‘www.jfrs.jus.br’ > ‘Concursos e Estágios’ >‘Estágios’ > ‘Caxias do 
Sul’ > ‘Direito’;  

b) preencher a Ficha de Inscrição (ver item 4.14).  

c) enviar a Ficha de Inscrição para o e-mail: rscaxsecdf@jfrs.jus.br. No “ASSUNTO” 
do e-mail o candidato deverá informar seu nome. 

4.2. O candidato receberá confirmação, por e-mail, do recebimento da inscrição em até 
5 (cinco) dias úteis. Caso contrário deverá entrar em contato com a JFRS/Caxias do Sul 
pelo telefone (54) 3290-3201, das 13 horas às 18 horas. 

4.2.1. As inscrições realizadas de 04/03 a 08/03 serão verificadas/homologadas no dia 
11/03. 

4.2.2. A confirmação do recebimento do e-mail não significa que a inscrição foi 
homologada, devendo o candidato acompanhar o andamento da homologação pelo site. 

4.3. A JFRS/Caxias do Sul não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 
de congestionamentos das linhas de comunicação, bem com por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 

4.4. O prazo para inscrições e a data da prova poderão ser prorrogados por ato da 
JFRS/Caxias do Sul. 

4.5. O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas na Ficha 
de Inscrição, acarretando em desclassificação do processo seletivo, no caso de 
informações inverídicas. 

4.6. Poderão participar do presente Processo Seletivo, unicamente, os alunos 
devidamente matriculados e freqüentando, no mínimo, uma disciplina no curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito.  

4.7. Apenas serão aceitas inscrições de alunos que cursaram, na data da inscrição, no 
mínimo 40 (quarenta) créditos e no máximo 120 (cento e vinte) créditos ou critério 
equivalente, conforme grade curricular do Curso de Direito, em Instituições de Ensino 
devidamente conveniadas com a JFRS. 
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4.7.1. A relação completa das instituições de ensino conveniadas encontra-se disponível 
em: https://www2.jfrs.jus.br/instituicoes-conveniadas/. 

4.8. É vedado ao estudante participar simultaneamente em mais de um programa de 
estágio desenvolvido no âmbito da Justiça Federal de 1.º e 2.º Graus da 4.ª Região ou 
em qualquer outra instituição, sob pena de imediato desligamento, excetuando-se o 
estágio curricular obrigatório. 

4.9. No caso do candidato já ter estagiado na Justiça Federal, o reingresso somente 
poderá ocorrer no mesmo curso em que estagiou previamente, desde que o tempo de 
permanência no estágio tenha sido de, no máximo, 12 (doze) meses. Caso tenha sido 
atingido o limite de duração máxima do estágio na JFRS, o reingresso do estagiário só 
poderá ocorrer se em nível educacional diferente do qual estagiou anteriormente. 

4.10. O candidato com deficiência (PcD) deverá informar o CID no campo apropriado 
da Ficha de Inscrição. 

4.11. O candidato autodeclarado cotista deverá prestar as informações solicitadas no 
campo apropriado da Ficha de Inscrição. 

4.12. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova 
deverá declará-lo na Ficha de Inscrição, no espaço reservado para este fim, para que 
sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência. 

4.13. Será obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição e de documento de 
identificação com foto no dia da prova. 

4.14. São imprescindíveis e devem ser anexados no ato da inscrição (www.jfrs.jus.br 
> ‘Concursos e Estágios’ >‘Estágios’ > ‘Caxias do Sul’ > ‘Direito’) os seguintes 
documentos: 

a) Ficha cadastral a ser preenchida no momento da inscrição; 

b) Histórico escolar ou Estudo de Currículo, atualizado, fornecido pela Instituição de 
Ensino, onde constem as notas obtidas nas disciplinas já cursadas. 

4.15. A inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.16. Após a inscrição do candidato, contendo os arquivos anexados dos documentos 
solicitados (item 4.14 itens a e b), o candidato passará à fase de CLASSIFICAÇÃO 
PRÉVIA para a realização dos exames. 

 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

5.1. Serão classificados para realizar os exames de seleção os 40 (quarenta) primeiros 
candidatos pela ordem decrescente da média geral obtida no curso de graduação, assim 
aferida: 1º passo - soma das notas de cada disciplina cursada constante no histórico 
escolar do candidato; 2º passo - divisão desta soma pelo número total de disciplinas 
cursadas constante no histórico escolar. 

5.1.1. As disciplinas cursadas que não apresentarem nota no histórico (casos de 
dispensa, equivalência, etc.) não serão consideradas para obtenção da média. 
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5.1.2. As notas do histórico escolar expressadas pelos conceitos de 1 a 4, para fins de 
apuração da média, serão convertidas para as seguintes notas:   

conceito 1 = nota 6,5; conceito 2 = nota 7,5; conceito 3 = nota 8,5; conceito 4 = nota 
9,5 (ex.: conceito 3 = nota 8,5). 

5.1.3. Os critérios de reservas de vagas (itens 3.2 e 3.3) serão considerados para fins de 
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA.  

5.1.4. Serão classificados todos aqueles que estiverem empatados na 40ª (quadragésima) 
posição. 

5.1.5. Os demais candidatos não poderão participar do exame de seleção. 

5.2. A homologação das inscrições com a lista dos candidatos aptos para realizar o 
exame de seleção, será divulgada no dia até as 17 horas do dia 11/03/2019, na 
Direção do Foro (Setor de Distribuição) da Subseção Judiciária de Caxias do Sul e 
estará disponível para consulta  na página de Internet da Justiça Federal – Subseção 
Judiciária de Caxias do Sul http://www2.jfrs.jus.br/?page_id=4989 ou 
https://www2.jfrs.jus.br/estagios-no-interior/estagios-em-caxias-do-sul/ 

 

6 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, de caráter classificatório 
e eliminatório a ser aplicado a todos os regularmente inscritos, no mesmo dia e turno. 

6.2. A prova objetiva será realizada no prédio da Justiça Federal, situada na Rua Dr. 
Montaury, 241, Bairro Madureira, Caxias do Sul-RS, no dia 12 de março de 2019, 
com início às 14 horas e término às 16 horas. 

6.2.1. Os candidatos deverão estar no local de prova, auditório da Justiça Federal, trinta 
minutos antes do início do teste, para a conferência dos documentos de identificação e 
comprovante de inscrição. O acesso será liberado a partir das 13h30min e as portas 
serão fechadas às 14h. 

6.2.2. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 

6.2.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a 
ausência ou atraso do candidato. 

6.2.4.  Não será permitido ao candidato utilizar qualquer meio de consulta durante a 
realização das provas. 

6.2.5. Será eliminado do processo seletivo e excluído do certame o candidato que: 

a) não comparecer, ou não tiver seu ingresso permitido em razão de atraso; 

b) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

c) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, as autoridades presentes ou candidatos; 

d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
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7 - DA PROVA 

7.1.  A prova, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em prova objetiva, 
sobre as disciplinas Língua Portuguesa e Direito, conforme quadro a seguir: 

  

Prova Disciplina 

 

30 questões 

 

Língua Portuguesa 

 

20 questões 

 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito Previdenciário 

Direito Processual Civil 

Direito Processual Penal 

Direito Tributário 

  

7.2. A Prova Objetiva será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
todas de igual peso, com alternativas de "a" até "d", sendo considerada correta apenas 
uma delas. 

7.3. As marcações incorretas acarretarão a anulação da questão. 

7.4. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

7.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

7.6. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a 
Folha de Respostas. 

7.7. Duração da prova: 2 (duas) horas. 

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

8.1. Será considerado aprovado e classificado o candidato que obtiver aproveitamento 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), ou seja, acertar, no mínimo, 25 
questões. 
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8.2. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média entre duas 
notas: 1) a nota obtida na prova objetiva e 2) a nota obtida através da média das 10 (dez) 
melhores notas obtidas no curso de graduação, constante no histórico escolar do 
candidato. 

8.2.1. A pontuação obtida na prova objetiva, para fins de apuração da média 
mencionada no item anterior, será convertida para a seguinte nota: 

25 acertos: nota 5,0;  26 acertos: nota 5,2 ...  29 acertos: nota 5,8; 

30 acertos: nota 6,0;  31 acertos: nota 6,2 ...  39 acertos: nota 7,8;  

40 acertos: nota 8,0;  41 acertos: nota 8,2 ...  50 acertos: nota 10. 

 
8.2.2. Os critérios de reservas de vagas (itens 3.2 e 3.3) serão considerados para fins de 
CLASSIFICAÇÃO FINAL e obedecerão a orientação da Diretoria de Recursos 
Humanos do TRF4 (“os aprovados em lista específica de cota para negros seriam 
chamados para a 3ª vaga e, após, observada a proporcionalidade de 20%, para a 8ª, 13ª, 
18ª, e assim por diante... A vaga reservada para deficiente deverá ser a 6ª, 16ª, 26ª, e 
assim por diante.”) 

8.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, o desempate beneficiará,  
sucessivamente, o candidato: 

a) com maior nota obtida através da média das 10 (dez) melhores notas do curso de 
graduação; 

b) que obtiver maior pontuação na prova de redação; 

c) que obtiver maior pontuação na prova objetiva;  

d) de mais idade. 

  

9 - DO CRONOGRAMA 

9.1. Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função 
da necessidade de ajustes operacionais, a critério da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAXIAS DO SUL. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao 
andamento do presente processo seletivo. 
 

DATA EVENTO 

21/02/2019 a 08/03/2019 

Período de inscrições  

(inscrições realizadas de 04 a 08 de março serão 
verificadas/homologadas dia 11/03) 

 11/03/2019 
Divulgação dos candidatos classificados – habilitados 
para as provas. 
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12/03/2019 – às 14 horas Aplicação das provas – das 14 horas às 16 horas 

12/03/2018 – após 18 horas Divulgação do gabarito da prova objetiva  

13/03/2019 – até 15 horas Interposição de recursos do resultado da prova 

13/03/2019 – a partir das 15 
horas 

Resultado do recurso com Homologação do resultado e 
da classificação final 

  
9.2. Conforme art. 10, da Instrução Normativa n. 34/2016, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, disponível no site da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do 
Sul, todas as alterações e informações do Processo Seletivo serão divulgadas na Internet 
e deverão ser acompanhadas pelo candidato no seguinte endereço: 
www.jfrs.jus.br > ‘Concursos e Estágios’ > ‘Estágios’ > ‘Caxias do Sul > ‘Direito’. 

 

10 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.1. A aprovação não gera o direito à contratação do estagiário, podendo ser realizada 
ou não, segundo a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério da Direção 
do Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul, observada sempre a disponibilidade 
de vagas. 

10.2. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá a ordem de classificação e 
iniciará, a partir de 14/03/2019. 

10.3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio, firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária 
do Rio Grande do Sul, o estagiário e a instituição de ensino conveniada. 

10.4. A convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo será feita pelo e-

mail ou telefone informado na FICHA CADASTRAL. 

10.5. Para o efetivo ingresso, devem ser providenciados os seguintes documentos: 

a) Uma fotografia 3x4; 

b) Cópia do comprovante de endereço; 

c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

d) Comprovante de matrícula oficial, atualizado, devidamente autenticado pela 
instituição de ensino; 
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e) Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Foro da Justiça Federal e 
alvará de folha corrida disponibilizado pela Justiça Estadual. 

10.6. O candidato convocado deverá apresentar a documentação indicada no item 10.5 
no prazo de 3 (três) dias úteis subsequentes à data da convocação. Depois de 
transcorrido esse prazo, o candidato será considerado desistente do processo seletivo. 

10.7. Caso o candidato convocado não atenda ao disposto no item anterior ou recuse a 
vaga será considerado desistente do processo seletivo, hipótese em que será 
providenciada a convocação do próximo candidato da lista de classificação. 

10.8. O candidato que atender à convocação comprometer-se-á a iniciar o estágio na 
data informada pela Direção do Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 

10.9. É responsabilidade do candidato manter atualizados seu e-mail e seu(s) telefone(s) 

para viabilizar os contatos necessários, bem como acompanhar todas as instruções, 
convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo, sob pena de 
desclassificação em razão do não atendimento à convocação formulada por esses meios. 

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

11.1. Este processo seletivo terá validade de 10 meses, de 14/03/2019 até 13/01/2020, 
podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Direção do Foro da Subseção 
Judiciária de Caxias do Sul. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento escrito 
dirigido ao Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 

12.2. O contrato extinguir-se-á quando do término ou afastamento do curso de 
graduação, ou, ainda, de forma antecipada, nas hipóteses de desempenho insuficiente ou 
inaptidão do estagiário, por interesse da Justiça Federal ou a pedido do estagiário. 

12.3. Dê-se ampla divulgação, no site da Justiça Federal, afixando-se cópia na sede 
desta Subseção Judiciária, em local visível ao público, bem como encaminhando-se 
cópia à(às) Universidades/Faculdades conveniadas. 


