
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

EDITAL

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Edital  nº  032  de  18  de setembro  de  2017,  que  tem por  finalidade  a  seleção de  estagiários  para
preenchimento da(s) vaga(s) que vierem a surgir durante o período de validade da seleção.

I . DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo de seleção de candidatos a estágio na Justiça Federal de 1º Grau/Subseção Judiciária de
Juína será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora,  designada pela Portaria nº
03/2017,  de  14/09/2017,  do  Diretor  da  Subseção,  nos  termos  prescritos  pela  Lei nº  11.788,  de
25/09/2008,  Resolução/CJF  n°  208,  de  04/10/2012,  do  Conselho  da  Justiça  Federal,
Resolução/PRESI/n° 600-28/2009 e Instrução Normativa 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 V deste edital.

1.3. A Seleção tem por finalidade a formação de cadastro reserva para estudantes do curso de Direito, a
fim de exercer  atividades compatíveis  com o  curso  de graduação na Justiça Federal  de 1º  Grau/
Subseção Judiciária de Juína, com endereço na Avenida Gabriel Muller, n° 794N, Bairro Modulo 1, em
Juína, Mato Grosso.

I I . DAS INSCRIÇÕES E SUA VALIDAÇÃO

2.1. A participação no processo seletivo fica restrita aos estudantes dos cursos de Direito, de quaisquer
instituições de ensino superior de Juína-MT, desde que regularmente reconhecidas e registradas pelo
Ministério da Educação e Cultura - MEC.

2.2. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas a par tir  das 13:00 horas do dia 16/10/2017,
até às 23h59 horas do dia 30/10/2017, prazo em que a ficha de inscrição estará disponível no site da
Justiça Federal de 1º Grau de Mato Grosso (www.jfmt.jus.br);

2.3. O candidato, para efetuar a inscrição, deverá preencher a ficha de inscrição, conforme item 2.2, e
encaminhá-la  para  o  endereço  eletrônico:  sesap.jna.mt@trf1.jus.br,  juntamente  com  os  seguintes
documentos digitalizados e legíveis:

       a) Documento oficial de identidade

       b) Histór ico escolar  emitido e autenticado pela instituição de ensino

2.4. Os dados informados na ficha de inscrição, bem como a correção dessas informações, são de
inteira responsabilidade do candidato.

2.5. Somente serão validadas as inscrições que contenham todos os dados solicitados no item 2.3;
documentos  ilegíveis,  omitidos  ou  não  preenchimento  de  dados  implicará  na desclassificação  do
candidato.

 2.6. As inscrições que não atenderem aos requisitos supracitados serão indeferidas pela Comissão
Examinadora, não se admitindo, em nenhuma hipótese, inscrição condicionada.
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2.7. A Comissão Examinadora publicará no site da JFMT (www.jfmt.jus.br), a relação das inscrições
regularmente admitidas, em 02 (dois) dias úteis após o encerramento do prazo de inscr ição.

2.8. O candidato que tiver sua inscrição inadmitida poderá recorrer em até 02 (dois) dias úteis após a
publicação, sendo o recurso e suas razões dirigidos à Comissão Examinadora da Subseção Judiciária
de Juína.

2.9.  A  Subseção  Judiciária  de  Juína  não  se  responsabilizará  por  inconsistências  em sistemas  de
tecnologia de informação nem pela transmissão incorreta e insubsistente de dados pela internet, tais
como problemas técnicos no computador do candidato, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, dentre outros, que dificultem ou impossibilitem a transmissão de dados.

I I I  - DAS VAGAS E CONTRATAÇÃO

3.1. São oferecidas as seguintes vagas:

 CURSOS VAGAS VAGAS RESERVADAS PARA PCD

Direito CR *

(*) Não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato em virtude do
quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.

3.2. Os candidatos habilitados integrarão a lista de aprovados para o Programa de Estágio da Justiça
Federal de 1º Grau, em Juína, e serão convocados de acordo as vagas que vierem a surgir durante o
prazo de vigência deste edital, em estrita observância à ordem de classificação.

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

      a) Estar regularmente matriculado e com frequência comprovada no semestre em curso;

      b) Estar cursando, no mínimo, o 5º semestre,  conforme o regime adotado pela instituição de
ensino;

     c) Comparecimento na Subseção Judiciária de Juína, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a
convocação por  telefone ou  e-mail  (fornecidos pelo candidato em sua inscrição),  munido  dos
documentos de identificação pessoal (RG e CPF),  Título de Eleitor,  01 (uma) foto 3x4, currículo,
comprovante de residência, dados bancários (Caixa Econônica ou Banco do Brasil) e dos documentos
comprobatórios  do  vínculo  com  a  instituição  de  ensino  conveniada  (Atestado  de  Matrícula  ou
Freqüência e Grade Curricular), bem como 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).

3.4.  A  ausência  de  qualquer  documento  descrito  no  item anterior,  ou  o  não  comparecimento  do
candidato habilitado no prazo previsto, importará na exclusão do mesmo da lista de habilitados.

3.5. A formalização da prática do estágio pelo candidato convocado dar-se-á mediante assinatura de
Termo de Compromisso.

3.6. A assinatura do Termo de Compromisso de estágio ficará vinculada à prévia formalização de
convênio entre a instituição de ensino e a Justiça Federal,  em atendimento disposto no artigo 8º,
parágrafo único, da Lei 11.788/08.

IV. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Assegura-se, nos termos da Lei n. 11.788/2008, art. 17, §5º, a participação nesta seleção de pessoas
com deficiência (PCD), devendo, para tanto, adotar os mesmos procedimentos e prazos previstos para
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as demais inscrições, nos termos do item II.

4.2.  As pessoas com deficiência,  após efetuarem a inscrição no site indicado no item II,  deverão
apresentar documento que comprove tal condição na Seção de Suporte Administrativo e Operacional
SESAP-JNA,  localizada  na Subseção Judiciária  de  Juína,  no prazo previsto para inscr ição,  no
horário de 13h00 às 18h00.

4.3.  Considerar-se-á documento comprobatório,  para efeito do subitem anterior,  laudo ou relatório
médico detalhado, recente (até 180 dias),  que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade
especial  que  é  portador,  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 atividades atinentes ao estágio.

4.4. Não apresentado o laudo ou relatório médico no prazo estipulado no subitem 4.2 ou não contendo
o documento as informações necessárias, a inscrição será processada como a de candidato não portador
de deficiência, ainda que declarada tal condição.

4.5.  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  atividades  e  necessidades  próprias  das  unidades
organizacionais.

4.6.  Caso  a  aplicação  do  percentual  de  que  trata  o  subitem  4.5  deste  edital  resulte  em número
fracionado,  este  deverá  ser  elevado  até  o  primeiro  número  inteiro  subseqüente,  desde  que  não
ultrapasse 20% das vagas oferecidas nos termos do §  2°  do art.  5°  da Lei  n°  8.112,  de 1990,  e
alterações.

4.7. Somente haverá reserva imediata para os candidatos com deficiência com número de vagas igual
ou superior a 5 (cinco).

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

V. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. A seleção dar-se-á pela avaliação do histórico escolar de cada candidato. A avaliação do histórico
dar-se-á para efeitos classificatórios e eliminatórios.

5.2. A avaliação obedecerá aos seguintes procedimentos, sequencialmente:

       a) Soma das médias obtidas nas disciplinas cursadas (independentemente de aprovação);

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

       c) O resultado final obtido pelas operações descritas nas alíneas “a” e “b” representará a nota
obtida pelo candidato.

5.3.  Os resultados serão divulgados no mural  da Subseção Judiciária de Juína, bem como no site
www.j fmt.jus.br , na data provável de 27/11/2017.

5.4.  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 partir da divulgação do resultado.

5.5.  O recurso deverá ser  apresentado junto à Seção de Suporte Administrativo e Operacional   –
SESAP-JNA (endereço no subitem 1.3), das 13:00 às 18:00 horas.

5.6. Após o julgamento dos recursos porventura interpostos, a Justiça Federal de 1º Grau/Subseção
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Judiciária de Juína divulgará a lista dos candidatos habilitados, homologando o resultado da seleção.

VI. DA HABILITAÇÃO

6.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, na escala de 0,00 (zero) a 10,00
(dez), média igual ou super ior  a 6,00 (seis), após avaliação conforme o item V.

6.2. Em caso de empate, será priorizado o candidato que, sucessivamente:

          a) Tiver cumprido a maior parte do curso;

          b) Tiver mais idade.

6.3. Persistindo o empate, a Comissão Examinadora realizará sorteio para desempate, convocando os
candidatos empatados para, querendo, presenciar o ato de sor teio, na SESAP-JNA, em data e horário
informados na convocação.

6.4. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que constitui
ato discricionário, mediante conveniência da Subseção Judiciária de Juína, em estrita observância à
existência de vagas, garantindo aos classificados a preservação da ordem de classificação no ato de
preenchimento das vagas.

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  Seletivo  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  Justiça  Federal  e  Instrução
Normativa  n°  13-01  do  TRF-1ª  Região,  no  que  couber,  sendo  vedada  a  prática  do  nepotismo
(Enunciado nº. 7, do Conselho Nacional de Justiça).

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 2 (dois) anos.

7.4. O estagiário será imediatamente desligado após a conclusão ou interrupção do curso e no caso de
desligamento da instituição 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:

       a) Bolsa-estágio                : R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.

       b) Auxílio Transporte        :  R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) por dia de efetiva
atividade.

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

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
normatização de regência.
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ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Juína

Documento assinado eletronicamente por Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa, Juiz
Federal Diretor  da Subseção Judiciár ia, em 18/09/2017, às 19:57 (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 4772176 e o código CRC 16A89008.
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