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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL Nº 01/2022 – 02JEF-SG 

 

 O 2º Juizado Especial Federal de São Gonçalo (02JEF-SG) abre as inscrições, de 03/08/22 a 12/08/22, 

para vagas de estágio de nível superior do curso de Direito, para o preenchimento imediato de 1 (uma) 

vaga e formação de cadastro de reservas para vagas futuras.  

REQUISITOS dos interessados: 

1. estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o TRF2 

(http://www10.trf2.jus.br/ai/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/instiuicoes-ensino-nivel-

superior.pdf); 

2. estar matriculado a partir do 5º período e ter previsão de formatura após julho/2024;  

3. possuir meios e equipamentos para a realização de trabalho remoto, com disponibilidade de 

equipamento provido de câmera, microfone e acesso à rede estável de internet; 

4. possuir capacidade de produção de textos jurídicos de boa qualidade, para atuar na elaboração 

de minutas de sentenças, despachos e decisões. 

Além disso, o candidato deve estar ciente de, caso seja contratado para o preenchimento da vaga, não 

poderá:  

I - Possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem em 

processos na Justiça Federal; 

II - ser subordinado a magistrado ou a servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento 

que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau, inclusive. 

Os interessados que se enquadrem nos requisitos acima, deverão fazer suas inscrições, 

exclusivamente, por meio de mensagem ao e-mail ana.pedroza@jfrj.jus.br, no período de 03/08/22 a 

12/08/22, com indicação do assunto: ESTÁGIO – PROCESSO SELETIVO 2021, devendo anexar: 

1 – Documento, em PDF (preferencialmente histórico escolar), que demonstre o período em que o 

candidato está matriculado e o Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA), que deve ser igual ou 

superior a 6,0 (seis vírgula zero) pontos;  

2 – Currículo atualizado; 

3 – Ficha de inscrição disponibilizada em http://www10.trf2.jus.br/portal/wp-

content/uploads/sites/28/2021/09/formulario_inscricao.doc (PDF), devidamente preenchida e 

assinada manualmente ou digitalmente;  

4 – Caso haja opção pelas vagas da cota racial, anexar também Autodeclaração de Cor de Pele (PDF) 

(http://www10.trf2.jus.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2021/09/autodeclaracao-sestag.pdf) 

preenchida e assinada manualmente ou digitalmente, para fins de ingresso no Programa de Estágio 

por cota racial, conforme Resolução CNJ n° 336/2020 e Resolução n° TRF2-RSP-2021/00004. 
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Não serão aceitas inscrições de estudantes com documentos incompletos ou apresentadas em 

formato diverso ao solicitado. 

Dados das vagas 

Cursos: Direito; 

Turno para estágio: Tarde; 

Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); e 

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 mensais +aux. transporte de até R$178,20, sendo R$8,10 ao dia (em caso de 

deslocamento). 

Apesar de preferencialmente remota, a critério da Administração, a atividade poderá ser presencial 

em algum momento, devendo estar ciente o estudante de que, nessa situação, poderá ser designado 

a comparecer na sede de São Gonçalo ou Niterói ou, ainda, esporadicamente, no Centro do Rio de 

Janeiro (Av. Almirante Barroso), cabendo ao estudante, ao se candidatar à vaga, avaliar a possibilidade 

de deslocamento, sem prejuízo das atividades escolares. 

Os candidatos inscritos e devidamente classificados que não forem selecionados imediatamente serão 

incluídos em cadastro de reserva que terá validade até 31/12/2023, podendo tal prazo ser prorrogado 

por mais 12 meses, conforme o interesse da Administração. 

O processo seletivo constitui-se de análise do currículo/histórico e do desempenho acadêmico 

conforme índice de aproveitamento do estudante no curso (CRA igual ou superior a 6,0), podendo ser 

exigida ainda uma redação, em caráter classificatório. Serão chamados para entrevista os 10 primeiros 

classificados e os demais ficarão em lista de espera. Na hipótese de empate entre os candidatos, será 

adotado como critério de desempate a maior idade. 

A aprovação e a classificação no processo seletivo geram para o candidato apenas expectativa de 

direito à contratação. 

O resultado do processo seletivo será enviado por e-mail aos candidatos com inscrição regular. 

 


