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ATO Nº 27/2021

O DOUTOR EZIO TEIXEIRA, JUIZ FEDERAL DIRETOR DO
FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA, SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES;

Considerando as informações prestadas na Ata de apuração do resultado (doc
5690224) e no Relatório do resultado do PSE Administração / Secretariado 2021 (doc Sei 5690858);

Considerando o previsto no edital no item 2.3, que prevê a existência vaga única a ser
ocupada na Central de Mandados de Santa Maria;

Considerando o previsto no edital nos itens 2.4 e 3.3, além de eventual necessidade de
preenchimento da vaga futura em caso de desistência, renúncia ou desligamento antecipado da 1ª
colocada;

 

RESOLVE:
 

Art. 1º HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo de Estágio de Técnico
em Administração / Secretariado, nível médio, exercício 2021, da Subseção Judiciária de Santa Maria,
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Determinar a convocação da candidata classificada em 1º lugar, Daniela Quoos,
para admissão imediata da vaga de estágio, conforme previsto em edital;

Art. 3º Determinar o registro da candidata classificada em 2º lugar, Daniele Franco da
Silva, em cadastro de reserva para preenchimento de eventual vaga futura durante o prazo de vigência do
edital.

Art. 4º Determinar a utilização destes autos eletrônicos para o registro dos demais atos
de convocação, admissão, ocorrências, avaliações e desligamento da estagiária classificada durante a
vigência do edital.

Art. 5º Determinar a publicação da ata de apuração do resultado e deste ato na página
do Processo Seletivo no portal da JFRS.

Documento assinado eletronicamente por Ezio Teixeira, JUIZ FEDERAL, em 20/07/2021, às 18:19,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5691008 e o código
CRC B7F64001.

0002343-38.2021.4.04.8001 5691008v4


