
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

EDITAL

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

 Edital nº 01, de 06 de abril de 2018, que tem por finalidade a seleção de estagiários para
preenchimento das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o período de validade da seleção,
bem como a formação de cadastro reserva.

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo de seleção de candidatos a estágio na Jus'ça Federal de 1º Grau/Seção Judiciária de
Mato Grosso será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, designada pela Portaria
nº 102, de 13/09/2017, do Diretor do Foro da Seccional, nos termos prescritos pela Lei nº 11.788, de
25/09/2008, Resolução/CJF N. 208, de 04/10/2012, do Conselho da Jus'ça Federal, Resolução/PRESI/N.
600-28/2009 e Instrução Norma'va n. 13-01 do TRF-1ª Região).

1.2. A Seleção compreenderá a verificação de conhecimentos do candidato por meio de análise do
Histórico Escolar, conforme discriminado no item IV deste edital.

1.3. A Seleção tem por finalidade o preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva para
estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Arquitetura, Economia e Tecnologia da Informação, para
exercer a'vidades compaBveis com os respec'vos cursos de graduação na Jus'ça Federal de 1º
Grau/Seção Judiciária de Mato Grosso - SJMT, com endereço na Avenida Historiador Rubens de
Mendonça, 4.888 – Centro Polí1co Administra1vo, nesta capital, de acordo com a tabela do subitem
6.1 deste Edital.

II. DAS INSCRIÇÕES E SUA VALIDAÇÃO

2.1. A par'cipação no processo sele'vo fica restrita aos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis,
Arquitetura, Economia e Tecnologia da Informação, de quaisquer ins'tuições de ensino superior de
Cuiabá ou Várzea Grande (MT), a par1r do 2º ano (ou 3º Semestre/Termo), desde que regularmente
reconhecidas e registradas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.

2.2. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente a par'r do site da Jus'ça Federal
de 1º Grau de Mato Grosso (www.jfmt.jus.br), no período de 13h00 do dia 09/04/2018, até 23h59 do dia
18/04/2018.

2.3. Para a inscrição, os candidatos deverão baixar o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO
SELETIVO DA JUSTIÇA FEDERAL, disponível no site, imprimí-lo e preenchê-lo com todas as informações
requeridas.

2.4. A ficha de inscrição deverá ser encaminhada, juntamente com todos os documentos relacionados
no item 2.6, exclusivamente em arquivo PDF, pelo e-mail seder.estagio.mt@trf1.jus.br.

2.5. Os dados informados no formulário de inscrição, bem como a correção dessas informações, são de
inteira responsabilidade do candidato.
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2.6. Somente serão validadas as inscrições que contenham todos os dados solicitados. A SEDER/MT
analisará a documentação apresentada e, havendo falta, omissão ou irregularidade nos documentos,
entrará em contato com o candidato pelo e-mail ou telefone informados, para que a falta ou
irregularidade possam ser sanadas dentro do prazo de inscrição para a seleção ou até o dia ú1l
subseqüente ao término desse prazo. Persis'ndo a omissão ou o não preenchimento de dados,
implicará no indeferimento da inscrição do candidato.

2.7. Os seguintes documentos são indispensáveis à validação da inscrição e deverão ser encaminhados
pelo candidato na forma indicada no subitem 2.4 e até o prazo indicado no subitem 2.2:

a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido;

b) Cópia de documento oficial de iden'dade;

c) Histórico escolar emi'do e auten'cado pela ins'tuição de ensino (sendo aceitos históricos emi'dos
pela internet, desde que possam ter sua veracidade auten1cada no site da ins1tuição de ensino);

d) Declaração ou atestado de matrícula, contendo o registro do período no qual o aluno se encontra
matriculado, emi'do e auten'cado pela ins'tuição de ensino, aplicando-se a mesma exigência
mencionada ao final da alínea “c” para documentos emi'dos pela internet.

2.8. As inscrições que não atenderem aos requisitos supracitados serão indeferidas pela Comissão
Examinadora, não se admi'ndo, em nenhuma hipótese, inscrição condicionada.

2.9. A Comissão Examinadora publicará no site da JFMT (www.jfmt.jus.br), a relação das inscrições
regularmente admi1das e validadas, na data provável de 23/04/2018.

2.10. O candidato que 1ver sua inscrição inadmi1da poderá recorrer em até 02 (dois) dias úteis após a
publicação, sendo o recurso e suas razões dirigidos à Comissão Examinadora da JFMT, observado o
disposto no subitem 4.6.

2.11. A Seção Judiciária de Mato Grosso não se responsabiliza por inconsistências em sistemas de
tecnologia de informação nem pela transmissão incorreta e insubsistente de dados pela internet, tais
como problemas técnicos o computador do candidato, falhas de comunicação, conges'onamento das
linhas de comunicação, dentre outros, que dificultem ou impossibilitem a transmissão de dados.

 

 III. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1. Assegura-se, nos termos da Lei n. 11.788/2008, art. 17, §5º, a par'cipação nesta seleção de pessoas
com deficiência, devendo, para tanto, adotar os mesmos procedimentos e prazos previstos para as
demais inscrições, descritos no item II.

3.2. As pessoas com deficiência, além de cumprir as disposições do item II deste edital, deverão
apresentar documento que comprove tal condição, na Seção de Desenvolvimento de Recursos
Humanos - SEDER/MT, localizada no subsolo da Seção Judiciária de Mato Grosso, até o dia 20/04/2018,
no horário das 13h00 às 18h00.

3.3. Considerar-se-á documento comprobatório, para efeito do subitem anterior, laudo ou relatório
médico detalhado, recente, que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade especial que detém,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a
sua provável causa ou origem, sendo este requisito indispensável e, portanto, obrigatório. O laudo ou
relatório deverá também indicar se o candidato necessita de condições especiais para realizar as
a'vidades a'nentes ao estágio, e ser homologada por médico perito da Jus'ça Federal.

SEI/TRF1 - 5877977 - Edital hHps://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 de 7 06/04/2018 17:01



3.4. Não apresentado o laudo ou relatório médico no prazo es'pulado no subitem 3.2 ou não contendo
o documento as informações necessárias, a inscrição será processada como a de candidato não
deficiente, ainda que declarada tal condição.

3.5. Será reservado o percentual de 10% (dez por cento), do total de vagas oferecidas (Lei n.
11.788/2012, art. 17, § 5º), aos candidatos com deficiência, cuja ocupação considerará as competências
e necessidades especiais do estagiário e as a'vidades e necessidades próprias das unidades
organizacionais. No caso do resultado da aplicação do percentual indicado ser fracionário, este será
arredondado para o número inteiro seguinte.

3.6. Não sendo preenchidas as vagas reservadas a candidatos com deficiência, poderão ser des'nadas
aos demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de classificação da seleção.

IV. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção dar-se-á pela avaliação do histórico escolar de cada candidato, referente aos 2 (dois)
úl1mos semestres cursados. A avaliação do histórico dar-se-á para efeitos classificatórios e
eliminatórios.

4.2. A avaliação obedecerá aos seguintes procedimentos, sequencialmente:

Soma das médias ob'das nas disciplinas cursadas (independentemente de aprovação), após
aplicação, no que couber, do disposto no subitem 4.3.;

a. 

Divisão do montante apurado na alínea anterior pelo número de disciplinas cursadas (incluindo
aquelas em que houve reprovação);

b. 

O resultado final ob'do pelas operações descritas nas alíneas “a” e “b” representará a nota ob'da
pelo candidato.

c. 

4.3. As disciplinas a seguir relacionadas, de acordo com cada Curso de Graduação, terão suas médias
semestrais finais acrescidas do percentual de 10% (dez por cento), consis'ndo Matérias com Gradação,
pela relevância de que se reveste o conteúdo ministrado para o desempenho, pelos estagiários, de
a'vidades nas seções correspondentes, da Seção Judiciária de Mato Grosso:

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ECONOMIA:a. 

A.1. Matemá'ca Financeira I e II

A.2. EstaBs'ca I, II

A.3. Contabilidade Geral

A.4. Contabilidade Empresarial

A.5. Estrutura e Análise de Balanços

A.6. Processamento de Dados

 

ARQUITETURAb. 

B.1. Computação Gráfica (I e II)

B.2. Especificações e Custos
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B.3. Construção Civil

B.4. Projeto de Arquitetura (I a VII)

B.5. Materiais e Técnicas de Construção (I e II)

B.6. AutoCAD (Comprovado através de Cer'ficados ou Declarações, atestáveis pela Supervisora
responsável)

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOc. 

C.1. Algoritmos (I, II e III)

C.2. Banco de Dados

C.3. Laboratório de Banco de Dados

C.4. Segurança de Rede

C.5. Projeto e Análise de Sistemas

C.6. Programação em JAVA (Cer'ficados ou Declarações, atestáveis pelo Supervisor responsável)

 

4.4. Os resultados serão divulgados no mural da Seção Judiciária de Mato Grosso, bem como no site
www.jfmt.jus.br, na data provável de 09/05/2018.

4.5. É assegurado aos candidatos o direito de recorrer em face das notas, resultado e colocação
atribuídos pela Comissão Examinadora, o que deverá ser feito no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados a par'r da divulgação do resultado.

4.6. O recurso deverá ser apresentado na Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos
– SEDER/MT (endereço no subitem 1.3, no subsolo da seccional), das 13h00 às 18h00.

4.7. Após o julgamento dos recursos porventura interpostos, a Jus'ça Federal de 1º Grau de Mato
Grosso divulgará a lista dos candidatos habilitados, no site indicado no subitem 4.4, homologando o
resultado da seleção.

 

 V. DA HABILITAÇÃO

5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que ob'verem, na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez),
média igual ou superior a 6,00 (seis), após avaliação conforme o item IV.

Em caso de empate, será priorizado o candidato que, sucessivamente:e. 
Tiver cumprido a maior parte do curso;a. 
Tiver mais idade.b. 
Comprovar a par'cipação em Cursos, Congressos, Encontros, Simpósios rela'vos às áreas de
conhecimento a seguir elencados, por área de atuação profissional:

c. 

5.2.1.        CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ECONOMIA:
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Cálculos de custas judiciais, DARFs, Cálculos Previdenciários, Atualização de Cálculos em geral, DIRF,
Planilhas Eletrônicas, Impostos e Taxas;

5.2.2.        ARQUITETURA:

AutoCAD, Computação Gráfica, Infraestrutura Urbana, Instalações Elétricas;

5.2.3.        TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Programação em JAVA, Banco de Dados, Windows Server 2003/2008 ou 2012;

 

5.3 Persis'ndo o empate, a Comissão Examinadora realizará sorteio para desempate, convocando os
candidatos empatados para, querendo, presenciar o ato de sorteio, na SEDER/JFMT, em data e horário
informados na convocação.

5.4. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que cons'tui ato
discricionário, mediante conveniência da Seção Judiciária de Mato Grosso, em estrita observância à
existência de vagas, garan'ndo aos classificados a preservação da ordem de classificação no ato de
preenchimento das vagas.

VI - DAS VAGAS E CONTRATAÇÃO

6.1. São oferecidas as seguintes vagas:

 CURSOS VAGAS

Ciências
Contábeis/Economia

02

Arquitetura
Cadastro
Reserva

Tecnologia da
Informação

Cadastro
Reserva

6.2. Os candidatos habilitados integrarão a lista de aprovados para o Programa de Estágio da Jus'ça
Federal de 1º Grau, em Cuiabá e serão convocados de acordo com as vagas existentes ou as que vierem
a surgir durante o prazo de vigência deste edital, em estrita observância à ordem de classificação.

6.3. O preenchimento da vaga pelo candidato habilitado e sua contratação estarão condicionados ao
atendimento dos seguintes requisitos:

Estar regularmente matriculado e com freqüência comprovada no semestre em curso;a. 
Estar cursando, no mínimo, o 2º ano ou 3º semestre, conforme o regime adotado pela ins'tuição
de ensino;

b. 

comparecimento na Jus'ça Federal de Mato Grosso, no prazo de 03 (três) dias úteis, após a
convocação por telefone ou e-mail (fornecidos pelo candidato em sua inscrição), munido dos
documentos de iden'ficação pessoal (RG e CPF), 01 (uma) foto 3x4, e dos documentos
comprobatórios do vínculo com a ins'tuição de ensino conveniada (Atestado de Freqüência e

c. 
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Grade Curricular).

6.4. Apresentados e conferidos os documentos referidos no subitem anterior, o candidato habilitado
submeter-se-á a consulta médica admissional, sendo indispensável a emissão de atestado médico que
comprove a boa condição de saúde para o desenvolvimento do estágio (de acordo com a IN 13-01 do
TRF 1ª Região), sendo a consulta e a emissão do atestado promovidas pela Jus'ça Federal de 1º Grau de
Mato Grosso.

6.5. A formalização da prá'ca do estágio pelo candidato convocado dar-se-á mediante assinatura de
Termo de Compromisso.

6.6. A assinatura do Termo de Compromisso de estágio ficará vinculada à prévia formalização de
convênio entre a ins'tuição de ensino e a Jus'ça Federal, em atendimento disposto no ar'go 8º,
parágrafo único, da Lei 11.788/08.

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A inscrição no processo de seleção implica aceitação tácita de todas as condições dispostas neste
Edital.

7.2. O Processo Sele'vo para o Programa de Estágio da JFMT rege-se pela Lei nº 11.788, de 25/09/2008,
Resolução/CJF N. 208, de 04/10/2012, do Conselho da Jus'ça Federal e Instrução Norma'va n. 13-01 do
TRF-1ª Região, no que couber, sendo vedada a prá'ca do nepo'smo (Enunciado/CNJ nº. 7/2008).

7.3. A duração do estágio é de 01 (um) semestre, podendo haver prorrogação por igual período, por
interesse e a critério das partes, não podendo exceder o prazo máximo de 02 (dois) anos.

7.4. O estagiário será imediatamente desligado após a conclusão ou interrupção do curso e no caso de
desligamento da ins'tuição de ensino.

7.5. A carga horária a ser cumprida pelo estagiário é de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas
semanais.

7.6. A Seção Judiciária de Mato Grosso contratará seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário,
pelo prazo de duração do estágio, nos termos da Lei n. 11.788/2012, art. 9º, IV e concederá bolsa de
estágio e auxílio-transporte, nos termos da Lei n. 11.788/2012, art. 12 e parágrafos, sendo fixados os
seguintes valores:

Bolsa-estágio           : R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.a. 
Auxílio Transporte  : R$ 5,00 (cinco reais) por dia de efe'va a'vidade.b. 

7.7. Nos termos da Lei n. 11.788/2012, art. 12, §1º, o estágio não gera vínculo empregaRcio.

7.8. O prazo de validade do processo de seleção é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a
critério da Administração, a contar da data da homologação do resultado.

7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, nos termos da legislação e
norma'zação de regência.

 

                                              

Cuiabá/MT, 06 de abril de  2018.
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FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

Juiz Federal Subs'tuto – Presidente da Comissão

Seção Judiciária de Mato Grosso

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio de Moura Júnior, Juiz Federal
Substituto, em 06/04/2018, às 17:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5877977 e o código CRC BBF9C879.
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