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ATA
Aos seis do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 8 horas, reuniram-se,
na Direção do Foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo, na Antônio Araújo, 1110, nesta
cidade, os seguintes membros da Comissão Organizadora dos processos seletivos de Estágio
para o ano de 2019 - Portaria nº 14 - doc. sei 4486818, de 07 de janeiro de 2019, da Direção do
Foro da Subseção Judiciária de Passo Fundo, o Sr. Jeferson Rosso, matrícula 14724, Presidente
e a Sra. Juliana Rossato da Cruz, matrícula 11152, para fins de apuração do resultado do
Processo Seletivo de Estágio, Nível Superior - História - 2019. A servidora Juliana Rossato
da Cruz realizou a apuração do resultado pela média geral obtida pelos candidatos no
curso de graduação de História, 1º passo - soma das notas de cada disciplina cursada
constante no boletim acadêmico do candidato, 2º passo - divisão desta soma pelo número
total de disciplinas presentes (cursadas) no boletim acadêmico do candidato. O servidor
Jeferson Rosso realizou a conferência e a digitação dos resultados na planilha de apuração,
gerando ao final o Relatório Geral do PSE - História 2019. O resultado (Relatório Geral) e a
presente ata de apuração serão juntados no saite da Subseção Judiciária de Passo Fundo, nesta
data, para abertura do prazo para recurso. Após, findado o prazo ou julgado eventual recurso, a
lista dos candidatos classificados será submetida à apreciação do Juiz Federal Diretor do Foro
de Passo Fundo para homologação do resultado e da classificação final, e para posterior
divulgação no portal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e no saite da Subseção Judiciária
de Passo Fundo. A comissão encerrou seus trabalhos às 9 horas e 30 minutos.
Documento assinado eletronicamente por Jeferson Rosso, Supervisor da Seção de Apoio
Judiciário e Administrativo, em 06/11/2019, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Juliana Rossato da Cruz, Analista Judiciário, em
06/11/2019, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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