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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 MÉDIO 

EDITAL 04/2019 – 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 2019, 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. 

 2 - DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO E DAS VAGAS 

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 

2.2. A Subseção Judiciária de Caxias do Sul dispõe de 02 (duas) bolsas de estágio para 
estudante de nível médio, para jornada de trabalho das 13 horas às 17 horas. 

4 - DA INSCRIÇÃO 

4.1. O processo seletivo será dirigido aos alunos INDICADOS pelas Direções de Escolas 
Estaduais (no máximo 05 de cada Escola), devidamente inscritos. 
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4.2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO : de 23 de setembro de 2019 a 11 de outubro de 2019. 

4.3. A INSCRIÇÃO se dará com o envio da FICHA CADASTRAL (ANEXO II deste Edital), 
preenchida, para o e-mail rscaxsecdf@jfrs.jus.br juntamente com o Boletim Por Parecer 
Descritivo do 1º e 2º trimestre de 2019, fornecido pela Instituição de Ensino, nos formatos PDF, 
JPG ou BMP. 

5 – DO EXAME DE SELEÇÃO E DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

5.1. A PROVA SEM CONSULTA consistirá em 40 questões OBJETIVAS, de múltipla escolha, 
todas de igual peso, com alternativas de "a" até "d", e sendo considerada correta apenas uma 
delas. As questões versarão sobre as disciplinas e os conteúdos programáticos constantes do 
Anexo II do presente Edital, sendo: Língua Portuguesa (20 questões), Raciocínio Lógico (10 
questões). 

5.2. A data da realização da Prova será no dia 18 de outubro de 2019, sexta-feira, às 14 horas, 
devendo o candidato comparecer ao local de prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munido de documento de identificação com foto e caneta esferográfica transparente de 
tinta azul ou preta. 

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

5.4. Local de realização da prova: Prédio da Justiça Federal, situada na Rua Dr. Montaury, 
241, Bairro Madureira, Caxias do Sul-RS, no dia 18 de outubro de 2019, com início às 14 
horas e término às 16 horas 

6 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e RESULTADO FINAL 

6.1. A cada questão considerada correta, de acordo com o gabarito oficial da Prova Objetiva, 
serão atribuídos 3,0 pontos. 

6.2. A Nota da Prova Objetiva será a soma da pontuação obtida nas questões, considerando-se 
aprovado o candidato que, na somatória de acertos das questões da Prova Objetiva alcançar o 
índice mínimo de 45 (quarenta e cinco pontos), inclusive. O candidato que não atingir esse 
índice mínimo será considerado eliminado. 

6.3. Aos pontos da Prova Objetiva de 45 (quarenta e cinco) a 90 (noventa) pontos, serão 
acrescentados os pontos obtidos do somatório dos dois trimestres escolares, extraído do Boletim 
Por Parecer Descritivo, assim aferido: Nota 0 (convenção CRA); Nota 1 (convenções CPA, 
CPA PP, CPA PPDA); Nota 5 (convenção CSA). 

6.4. Havendo empate na pontuação obtida pelos candidatos da prova objetiva, serão observados 
os seguintes critérios para fins de desempate: 

6.4.1. maior número de pontos obtidos nas questões que versem sobre Língua Portuguesa; 
persistindo o empate prevalecerá o candidato que obtiver maior pontuação na disciplina de 
Raciocínio Lógico. 

6.4.2. Maior idade.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL, DOS RECURSOS E RESULTADOS 
no site* da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul: ‘www.jfrs.jus.br’ > 
‘Concursos e Estágios’ >‘Estágios’ > ‘Caxias do Sul’ > ‘Ensino Médio’ 

7.1. O gabarito das questões será disponibilizado a partir do dia 18 de outubro de 2019, no 
site* após as 17 horas. 
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7.1.1. Excepcionalmente, por indisponibilidade da página da Internet, poderá ser divulgado 
junto à Direção do Foro da Subseção Judiciária de Caxias do Sul. 

7.2. Será admitido RECURSO somente no tocante às questões da Prova Objetiva e dos 
respectivos gabaritos, devidamente fundamentado, devendo ser enviado para o endereço de e-
mail: rscaxsecdf@jfrs.jus.br, exclusivamente, no dia 22 de outubro de 2019, no horário 
compreendido entre 13 e 17 horas. 

7.3. Decisão do RECURSO: a decisão proferida com relação a recurso das questões objetivas 
será sucinta, manifestada pelas expressões “recurso deferido” ou “recurso indeferido”, sendo 
publicados no site* até o dia 23 de outubro de 2019. 

7.4. Se alguma das questões da Prova Objetiva for considerada nula pela Comissão 
Organizadora, sua pontuação será atribuída a todos os candidatos. 

7.5. A listagem final, após a decisão dos recursos, observará a ordem decrescente da pontuação 
obtida e será divulgada no site* da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul no 
dia 24 de Outubro de 2019. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

8.1. 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 no site* da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul 

DATA EVENTO 
23/09/2019 a 11/10/2019 Período de inscrições 

18/10/2019 Aplicação do teste seletivo (das 14 horas às 16 horas) 
22/10/2019 Interposição de recursos referente ao gabarito 
23/10/2019 Resultado do recurso 
24/10/2019 Homologação do resultado e da classificação final 

 

8.2 O início do ingresso de candidatos dar-se-á após divulgação do resultado final, havendo 
disponibilidade de vagas. 

 

9. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

9.1. 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. 

9.2. A convocação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação e iniciará a 
partir da data constante no cronograma. 

9.3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio, firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau no Rio Grande do Sul, o 
estagiário e a instituição de ensino. 

9.3.1 O candidato deverá possuir pelo menos 16 (dezesseis) anos completos na data da 
assinatura do Termo de Compromisso. 
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9.3.2 O candidato que NÃO possuir pelo menos 16 (dezesseis) anos completos na data da 
assinatura do Termo de Compromisso, permanecerá na ordem de classificação e será 
chamado, se houver vaga, após completar 16 (dezesseis) anos. 

9.4. A convocação dos candidatos habilitados no processo seletivo será feita através do e-mail 
informado na FICHA DE INSCRIÇÃO, sendo de total responsabilidade do candidato o correto 
preenchimento da mesma, bem como a sua atualização cadastral perante a Justiça Federal de 
Caxias do Sul. 

9.5. Para o efetivo ingresso, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

9.5.1. Uma fotografia colorida 3x4; 

9.5.2. Cópia do Comprovante de Endereço; 

9.5.3. Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

9.5.4. Atestado fornecido pela Instituição de Ensino e/ou comprovante de matrícula 
devidamente autenticado que ateste a frequência do candidato. 

9.5.5. Comprovante de abertura de conta-corrente, junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa 
Econômica Federal. 

9.5.6. Outros documentos pertinentes a serem informados pela Direção do Foro quando da 
convocação para vaga. 

9.6. O candidato convocado, deverá entregar a documentação indicada no item 11.5 no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis subsequentes à data da convocação. Depois de transcorrido esse prazo 
sem a apresentação dos documentos indicados, o candidato será considerado desistente do 
Processo Seletivo. 

9.7. No caso de o candidato convocado não atender ao disposto no item anterior ou de recusar a 
vaga, será providenciada a convocação do próximo candidato da listagem dos habilitados. 

9.8. Caso o candidato não tenha interesse em assumir a vaga no momento em que for 
convocado, ser-lhe-á facultado requerer, por uma única vez, o adiamento da convocação, 
passando a constar ao final da listagem dos habilitados, para fins de convocação em segunda 
chamada. Neste caso, as vagas que surgirem durante o período de adiamento serão oferecidas 
aos próximos candidatos classificados e o novo chamamento referido apenas será realizado se, 
no momento, houver vagas disponíveis. 

9.8.1. O requerimento acima referido deverá ser protocolado junto a Subseção Judiciária de 
Caxias do Sul, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a convocação. Caso não seja 
protocolado o requerimento no prazo estipulado, o candidato, ao final do prazo do item 11.6, 
será automaticamente excluído da lista de classificação por desistência. 

9.9. O candidato que, no momento da convocação, estiver frequentando o último semestre letivo 
do curso ou o tiver concluído não poderá assumir a vaga ofertada. Nesse caso, será 
convocado o próximo da lista, desde que preenchidos os requisitos para contratação. 

9.10. É de responsabilidade do candidato manter seu e-mail e telefones atualizados a fim de 
viabilizar os contatos necessários, sob pena de desclassificação do processo seletivo decorrente 
do não atendimento à convocação formulada por esses meios. 

 

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

10.1. Este Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do 
Edital de Homologação do Resultado e Classificação Final. 
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10.1.1. 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. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

11.2. O contrato extinguir-se-á, não havendo renovação, ao final do semestre, ou quando do 
término ou afastamento do curso de ensino médio, ou, ainda, de forma antecipada, nas hipóteses 
de desempenho insuficiente ou inaptidão do estagiário, por interesse da Justiça Federal ou a 
pedido do estagiário. 

11.3. 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) 
escolas conveniadas. 

 
 
 

ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ESTAGIÁRIO – NÍVEL: ENSINO MÉDIO: 
 
Língua Portuguesa:  
 
1. Compreensão Textual.  
2. Ortografia.  
3. Semântica.  
4. Morfologia.  
5. Sintaxe. Pontuação. 
 
Raciocínio Lógico:  
 
1. Estruturas lógicas.  
2. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.  
3. Princípios de contagem e probabilidade.  
4. Operações com conjuntos.  
5. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos. 
 

 


