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INFORMATIVO

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO PRESENCIAL – NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO

 

LOCAL DE ESTÁGIO: UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM SOLEDADE

ENDEREÇO: Rua Prof José Quintana, 77 - Bairro Missões, Soledade/RS

 

VAGAS: 02 (duas) + cadastro de reserva

BOLSA-AUXÍLIO (mensal): 1 (um) salário mínimo nacional + vale-transporte.

JORNADA DE ESTÁGIO: 6 horas diárias (preferencialmente à tarde) = 30h semanais.

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Estar cursando entre o 2º e 8º semestre do curso de DIREITO;

Disponibilidade para estagiar durante 06h/diárias;

Ter pleno conhecimento do Edital Regulador bem como de todas as orientações, disponibilizados no
seguinte link - https://www2.jfrs.jus.br/estagios-no-interior/selecao-de-estagios-carazinho/

 

FORMA DO RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES:
Exclusivamente pela internet (no link https://www2.jfrs.jus.br/selecao-estagiarios/), (no período de
28/03/2022 a 24/04/2022) e realizar o preenchimento completo da FICHA CADASTRAL, anexando os
documentos exigidos.

Os documentos exigidos são os abaixo informados – digitalizados no formato PDF, JPG ou BMP – com
tamanho máximo de 1MB por arquivo:

- Histórico de Desempenho parcial do curso (constante o índice de aproveitamento do estudante); TEM
QUE SER SOLICITADO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO!

- Comprovante/atestado de matrícula;
- Documento Oficial de Identidade com foto;
- CPF;
- Comprovante de Endereço;
- Para os candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas, além dos documentos acima deverão
anexar:

- Portadores de Necessidades Especiais: comprovação da deficiência, mediante laudo médico
circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao CID.

- Negros ou Afrodescendentes: autodeclaração assinada, que poderá ser obtida no link
https://www2.jfrs.jus.br/wp-content/uploads/2021/01/Formulario-auto-declaracao.doc
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FORMATO DE SELEÇÃO E SUA CLASSIFICAÇÃO:
O Processo Seletivo constitui-se da avaliação do desempenho acadêmico, a partir da análise do índice de
aproveitamento do estudante no curso, sendo exigida média mínima de 7,0.

O resultado final obedecerá a ordem classificatória a partir da maior nota e deverá conter, no
máximo, três casas decimais. Aplicar-se-á a seguinte regra de arredondamento, caso necessário: o
número que corresponda à quarta casa, após a vírgula será eliminado e, sendo menor que 5, permanecerá
inalterado o algarismo a sua esquerda; sendo mairo ou igual a 5, será acrescentada uma unidade ao
algarismo a sua esquerda.

Havendo empate entre os candidatos, serão adotados como critérios de desempate, respectivamente:

a) Maior semestre;

b) Maior idade.

Os candidatos cujos índices de aproveitamento do curso forem igual ou superiores a 7,0 serão
considerados aprovados. Os demais serão considerados reprovados.

O Resultado Final está previsto para ser divulgado entre os dias 29 de abril e 02 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Anderson de Souza Moura , Supervisor de Apoio Judiciário
e Administrativo, em 23/03/2022, às 13:14, 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 6000919 e o código
CRC B01AD1A3.
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