
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - SJMT - 2019 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VALIDAÇÃO DA AUTODECL ARAÇÃO DE NEGRO 
(PRETO OU PARDO) 

O Presidente da Comissão Examinadora para Seleção de Estagiários da Justiça Federal de Mato Grosso – SJMT, 
no uso de suas atribuições legais, e, em cumprimento ao disposto no item 3.7.1., do Edital Nº 01/2019, 
CONVOCA  os candidatos listados no Anexo I, que efetuaram inscrição nas vagas reservadas para candidatos 
negros (pretos ou pardos), a comparecer, na Seção Judiciária de Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de 
Mendonça, nº 4.888 – CEP 78049-942, para validação da condição informada na autodeclaração anexada no ato da 
inscrição. 

1.0. O candidato deverá apresentar-se, 30 (trinta) minutos antes do horário marcado conforme Anexo I, munido, 
obrigatoriamente, de documento oficial de identificação original com foto. 

2.0. Os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração presencial considerarão, tão somente, os aspectos 
fenotípicos do candidato, conforme estabelece o §1º do Art. 2º da Orientação Normativa nº 3, de 1º de agosto de 
2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

3.0. O candidato convocado que não comparecer à verificação será excluído da reserva de vagas passando a 
integrar a lista geral. 

4.0. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado da seleção, conforme item 3.8 do 
edital, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

5.0. O resultado da verificação das autodeclarações será divulgado no portal da JFMT, após a realização das 
entrevistas com todos os candidatos convocados, juntamente com a relação definitiva dos candidatos aprovados 
para efeito de homologação do concurso. 

6.0. Os candidatos que tiverem suas declarações indeferidas poderão interpor recurso no prazo de 48 horas a 
contar da divulgação do resultado. 

  

FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR  
Juiz Federal Substituto – Presidente da Comissão de Seleção de Estagiários 

Seção Judiciária de Mato Grosso 
 

 

 



 


