
EDITAL Nº JFRJ-EDT-2017/00101

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS NO 1º
JEF DE RESENDE - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RESENDE/RJ

O Meritíssimo Juiz Federal Titular BRUNO DUTRA torna público que realizará
processo seletivo para admissão de estagiários no 1º Juizado Especial Federal de Resende/RJ, de
acordo com as normas do presente Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1. O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para
estagiário de Direito no 1º Juizado Especial Federal de Resende/RJ.

1.1.1. As vagas serão preenchidas ao longo da validade da presente seleção,
mediante convocação dos candidatos aprovados de acordo com a sua classificação e as
necessidades do órgão organizador.

1.2. Aos candidatos portadores de necessidades especiais que, no momento da
inscrição do concurso, declararem tal condição, é assegurado o direito de concorrer a todas as
vagas a serem oferecidas, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento), em face da
classificação obtida, para provimento dessas vagas. No caso do resultado da aplicação do
percentual indicado ser fracionário, este será arredondado para o número  inteiro seguinte.

1.2.1. O interessado deverá indicar no formulário de inscrição o tipo de necessidade
especial  de que é portador, ressaltando que, em caso de aprovação, o candidato deverá juntar
laudos médicos comprobatórios.

1.3. A jornada de estágio será de 20 (vinte) horas semanais, no horário entre 12 e 19
horas, observado o turno escolar do estagiário.

1.4. Os requisitos para participação no programa de estágio são:

· cursar, à época da admissão, entre o 5º e o 9º períodos do curso de Direito em
Universidade ou Faculdade reconhecida pelo MEC, que tenha convênio de estágio firmado com
a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

· não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de
advogados;

· não ser ocupante de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às
entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; não ser militar da União, dos Estados ou do
Distrito Federal;
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· não ser titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; e

· não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em
cargo de direção ou de assessoramento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

1.5. O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 798,00 (setecentos
e noventa e oito reais) e auxílio-transporte no valor atual de R$ 149,60 (cento e quarenta e nove
reais e sessenta centavos), nos termos da Portaria nº TRF2-PTP-2015/00032 de 27 de janeiro de
2015 do Presidência do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo valor poderá variar de
acordo com os dias efetivamente trabalhados.

1.6. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme o
COEFICIENTE DE RENDIMENTO ESCOLAR apresentado por cada um, sendo certo que
esse coeficiente é apurado pela Instituição de Ensino mediante média aritmética das notas finais
de todas as disciplinas cursadas até então pelo estudante (desde o  1º período ou 1º ano),
independentemente do período/ano em que estiver matriculado.

1.6.1. O COEFICIENTE DE RENDIMENTO deverá ser apresentado pelo
candidato no ato da inscrição, devendo constar expressamente em extrato de notas ou histórico
escolar, sob pena de ELIMINAÇÃO do certame.

2. INSCRIÇÕES.

2.1. As inscrições ficarão abertas no período de 26 de abril a 05 maio de 2017 e
deverão ser realizadas, exclusivamente, na Secretaria do 1º Juizado Especial Federal de
Resende/RJ, em dias úteis e no horário de 12 as 17 horas, mediante o preenchimento de
formulário padronizado de inscrição e fornecimento (a) de 02 (duas) fotos 3x4, (b) de cópia do
documento de identificação pessoal e (c) de extrato de notas ou histórico escolar que conste o
coeficiente de rendimento escolar atualizado do candidato, devidamente assinado por
representante da Unidade de Ensino.

2.2. Não haverá recolhimento de taxa de inscrição.

3. APROVAÇÃO.

3.1. Serão considerados aprovados os candidatos que apresentarem médica
aritmética das notas finais das disciplinas já cursadas igual ou superior a 60,00 (sessenta) pontos,
considerando-se o universo de 100,00 (cem) pontos.

3.2. Os nomes dos candidatos que não alcançarem a média acima prevista não
constarão na listagem de classificação e estarão automaticamente eliminados.

4. CLASSIFICAÇÃO.

4.1. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, terá preferência
na classificação, sucessivamente, o candidato que:

a) estiver no mais avançado período de curso;

b) tiver mais idade.
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5. RECURSOS E REVISÃO

5.1. O candidato poderá apresentar recurso em caso de erro na elaboração da
listagem de classificação no prazo de até  2 (dois) dias após a divulgação do resultado, prevista
para o dia 15 de maio de 2017, devendo o recurso ser apresentado na Secretaria do 1º Juizado
Especial Federal de Resende/SJRJ, durante o horário de atendimento ao público (de 12h as 17h).

5.2. O recurso observará os seguintes requisitos:

a) formato livre, no prazo previsto no presente edital;

b) assinatura do candidato; e

c) protocolo da Secretaria do 1º Juizado Especial Federal de Resende/SJRJ, no
prazo e hora definidos.

5.3. A decisão proferida em sede recursal será irrecorrível.

6. DA CLASSIFICAÇÃO.

6.1. Os candidatos aprovados serão convocados pela Seção de Desenvolvimento de
Pessoas e Estágio segundo a ordem de classificação na seleção e as necessidades do 1º Juizado
Especial Federal de Resende/SJRJ e, caso não haja interesse imediato na sua contratação, será
facultado ao candidato a permanência no certame, desde que integre o final da lista de
aprovados, ciente de que nova recusa à convocação implicará sua exclusão do certame.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

7.1. O primeiro resultado está previsto para o dia 15 de maio de 2017 e o resultado
final (após eventuais recursos) para o dia 17 de maio de 2017.

7.2. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
aprovados.

7.3. O concurso terá validade de até que se esgote a lista de aprovados, observando
o limite de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil após o resultado final.

7.4. O candidato será responsável pela atualização de seus endereços, inclusive de
seu correio eletrônico (e-mail) e telefone(s) durante o prazo de validade do concurso.

7.5. O Juiz Federal organizador promoverá as correções que se fizerem necessárias,
em qualquer fase do processo seletivo ou posterior a ele, em razão de atos não previstos ou
imprevisíveis. 

Resende, 20 de abril de 2017.
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BRUNO DUTRA
Juiz Federal organizador
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