
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

EDITAL

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

 

 Edital  nº  01  de  2019,  de  05  de  julho  de  2019,  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 Justiça Federal de 1º Grau/Seção Judiciária de Mato
Grosso será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, designada pela Portaria SJ DIREF
7106335,  de  06/11/2019, do Diretor do Foro da  Seccional (7853594),  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  prova  escrita,
composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) questão discursiva, 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
do curso de Direito, para exercer atividades compatíveis com o curso de graduação, na Justiça Federal de 1º
Grau/Seção  Judiciária  de  Mato  Grosso  -  SJMT,  com endereço  na  Avenida  Historiador  Rubens  de
Mendonça, 4.888 – Centro Político Administrativo, nesta Capital, de acordo com a tabela do subitem 6.1
deste Edital.

 

II. DAS INSCRIÇÕES E SUA VALIDAÇÃO

2.1.  A participação  no  processo  seletivo  fica  restrita  aos estudantes do  curso  de  Direito,  de  quaisquer
instituições de ensino superior de Cuiabá ou Várzea Grande (MT), regularmente reconhecidas e registradas
pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.

2.2. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente a partir do site da Justiça Federal de
1º Grau de Mato Grosso (www.jfmt.jus.br), no período de (15/07/2019 a 09/08/2019). Para a inscrição, os
candidatos deverão imprimir o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA
ESTÁGIO  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  (Anexo  III),  disponível  no  site,  preenchê-lo  com  todas  as
informações requeridas e  enviá-lo  em arquivo digital,  juntamente  com documento de identificação,
para o e-mail:  seder.estagio.mt@trf1.jus.br.

2.3. Os dados informados no formulário de inscrição, bem como a correção dessas informações,  são de
inteira responsabilidade do candidato.

2.4. Somente serão validadas as inscrições que contenham todos os dados solicitados. A omissão ou o não
preenchimento de dados, implicará no indeferimento da inscrição do candidato.

2.5.  A  Comissão  Examinadora  publicará  no  site  da  JFMT (www.jfmt.jus.br),  a  relação  das  inscrições
regularmente admitidas e validadas, na data provável de 12/08/2019.

2.6.  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 JFMT.

 

III. DAS RESERVAS DE VAGAS
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3.1. Assegura-se, nos termos da Lei n. 11.788/2008, art. 17, §5º, a participação 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 2.2 deste edital, deverão anexar
documento que comprove tal condição no ato da inscrição;

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 atividades atinentes ao estágio, e ser
homologada por médico perito da Justiça Federal.

3.4. Não apresentado o laudo ou relatório médico no prazo estipulado 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 atividades 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 destinadas aos
demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de classificação da seleção.

3.7 Fica reservado o percentual de 30% (trinta por cento) das vagas que surgirem durante a validade deste
processo seletivo aos candidatos negros, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 9.427 de 28/06/2018.

3.7.1 Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o candidato deverá:

a) efetuar sua inscrição, conforme procedimentos definidos no item 2.2. deste edital;

b) anexar a  autodeclaração como preto ou pardo, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Anexo IV);

c) validar a condição declarada, mediante comparecimento perante a Comissão de Seleção de Estagiários no
período de 01 a 04/10/2019;

3.7.2 A autodeclaração terá  validade  somente  para  este  processo seletivo,  presumindo-se  verdadeiras as
informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da validação presencial e
da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal, na hipótese de constatação de declaração
falsa.

3.7.3. O processo de verificação da falsidade da declaração de que trata o subitem 3.7.2 poderá ser iniciado a
qualquer tempo por provocação ou por iniciativa da Comissão do processo seletivo ou qualquer órgão da
Administração Pública.

3.7.4 A aferição da falsidade da declaração do candidato será feita por Comissão especialmente designada
para essa finalidade, que emitirá parecer quanto à veracidade da autodeclaração prestada no ato da inscrição
quanto à condição de pessoa preta ou parda e o fenótipo do candidato.

3.7.5.  A avaliação  da  Comissão  quanto  à  condição  de  pessoa  preta  ou  parda  considerará  os  seguintes
aspectos:
a) informação prestada no ato de inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda;
b) fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da Comissão.

3.7.6. O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando:
a) não comparecer perante a Comissão de avaliação nas datas designadas no item 3.7.1;
b) a maioria dos integrantes da Comissão considerar o não atendimento do quesito cor ou raça por parte do
candidato.

3.8. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se tiver sido
contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação como estagiário, após procedimento administrativo
em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
3.9. O candidato inscrito para a cota reservada a negros, se questionada sua autodeclaração, será submetido à
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Comissão de Avaliação, ainda que aprovado dentro do número de vaga de ampla concorrência.
3.10. O candidato não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda será comunicado do resultado ao
final da avaliação.
3.11. Caso o candidato não seja enquadrado na condição de pessoa preta ou parda será excluído da reserva de
vagas passando a integrar a lista geral.
3.12. Da conclusão da Comissão de Avaliação caberá recurso à Comissão da Seleção de Estagiários da JFMT,
no prazo de 02 (dois) dias.

 

IV. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção dar-se-á pela aplicação de prova escrita, na data provável de 23/08/2019, das 14:00 às
18:00 horas, em local a ser oportunamente divulgado, no site da Justiça Federal (www.jfmt.jus.br) e no
mural de avisos da seccional.

4.2. O candidato deverá apresentar-se para a prova, munido de documento de identificação original com foto,
comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta transparente, com antecedência mínima de
trinta minutos do início da prova. Não será permitido o acesso de candidatos ao local da prova após as
14h00.

4.3. A prova terá duração de 04 (quatro) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo
programático constante do Anexo I deste Edital.

4.4. A prova será composta de duas partes: uma parte objetiva, contendo 30 (trinta) questões de múltipla
escolha e uma parte subjetiva, composta de 01 (uma) questão discursiva.

4.4.1. Todas as questões de múltipla escolha terão o mesmo valor – 0,20 pontos.

4.4.2. A questão discursiva será composta de 01 (um) tema para dissertação.

4.4.3. A questão discursiva valerá 4,0 (quatro) pontos e deverá ter no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo
30 (trinta)  linhas.  Não  será  considerado  para  fins de  correção  o  texto  que  exceder  o  limite  de  linhas
estabelecido neste subitem, bem como se contiver qualquer palavra ou sinal que identifique o candidato.

4.4.4. A questão discursiva será avaliada considerando-se:

4.4.4.1. Estrutura e conteúdo: raciocínio lógico jurídico (desenvolvimento pertinente ao assunto, clareza e
lógica na exposição das ideias), valendo este tópico de 0 (zero) a 2,5 (dois e meio) pontos;

4.4.4.2.  Expressão:  domínio  correto  da  norma  culta  e  das  estruturas  da  língua  portuguesa  (adequação
vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação), valendo este tópico de 0 (zero) a 1,5 (um e meio)
pontos.

4.4.5. A correção da questão discursiva ficará condicionada ao acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das questões da prova objetiva, ou seja, 15 (quinze) respostas corretas das questões de múltipla
escolha.

4.4.6. Serão automaticamente desclassificados os candidatos que deixarem em branco a questão subjetiva.

4.4.7. A nota final será obtida pelo resultado da somatória de pontos das questões objetivas e da questão
discursiva.

4.4.8.  Não serão  permitidas consultas a  qualquer  tipo de  material,  o  uso  de  calculadora,  bem como de
celulares e outros eletrônicos.

4.5. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o
único documento válido para a correção.

4.5.1. É terminantemente proibida a identificação da Folha de Respostas com nome ou qualquer outra marca
que identifique o candidato. O candidato que identificar sua Folha de Resposta com nome, marca ou símbolo
não terá sua prova corrigida e será desclassificado do certame.  

4.5.2. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato.

4.5.3.  As respostas que contenham rasuras ou que indiquem mais de  uma alternativa  serão consideradas
incorretas.

4.6. O candidato poderá levar o formulário da prova somente após o transcurso de 01 hora após o início da
prova.
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4.7. O gabarito provisório será divulgados no mural da Seção Judiciária de Mato Grosso, bem como no site 
www.jfmt.jus.br, na data provável de 26/08/2019.

4.8. Os candidatos poderão interpor recurso do gabarito provisório no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a
divulgação.

4.8.1. O recurso deverá ser apresentado na Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos -
SEDER, na Sede da Justiça Federal de Mato Grosso, no endereço mencionado no subitem 1.3, no horário das
13:00 às 18:00 horas.

4.8.2. O recurso não deverá conter o nome do candidato, apenas o número de inscrição que será entregue no
dia da prova.  O recurso que contiver o nome do candidato não será analisado.

4.9. O resultado final das provas objetivas, após julgamento de eventuais recursos interpostos em face do
gabarito  provisório,  será  divulgado  no  mural  da  Seção  Judiciária  de  Mato  Grosso,  bem como  no  site
www.jfmt.jus.br, na data provável de 04/09/2019.

4.10. O resultado das provas discursivas será divulgado no mural da Seção Judiciária de Mato Grosso, bem
como no site www.jfmt.jus.br, na data provável de 30/09/2019.

4.11. Os candidatos poderão interpor recurso do resultado das provas discursivas no prazo de até 04 (quatro)
dias úteis após a divulgação.

4.12.  O resultado  final das provas discursivas,  após  julgamento  de  eventuais  recursos interpostos,  será
divulgado no mural da Seção Judiciária de Mato Grosso, bem como no site www.jfmt.jus.br, na data provável
de 09/10/2019.

4.13. A Justiça Federal de 1º Grau de Mato Grosso divulgará a lista dos candidatos aprovados, homologando
o resultado da seleção.

4.14. Todos os resultados e convocações referentes este processo seletivo serão publicados no site da na
Justiça Federal no endereço www.jfmt.jus.br.

 

V. DA HABILITAÇÃO

5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez),
média igual ou superior a 5,00 (cinco), após avaliação conforme o item IV.

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

5.2.1. Tiver cumprido a maior parte do curso;

5.2.22 Tiver mais idade;

5.2.3.  Comprovar  a  participação  em  Cursos,  Congressos,  Encontros,  Simpósios  relativos  às  áreas  de
conhecimento a seguir elencadas: Direito Previdenciário, Direito Tributário, Processo Civil, Processo Penal e
Conciliação/Mediação, valendo cada 04 (quatro) horas de participação em eventos e cursos como 1 (um)
ponto para fins de desempate.

5.2.4.  Persistindo  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.

5.3. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que constitui ato
discricionário,  mediante  conveniência  da  Seção  Judiciária  de  Mato  Grosso,  em  estrita  observância  à
existência  de  vagas,  garantindo  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
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Direito cadastro de reserva

6.2. Os candidatos habilitados integrarão a lista de aprovados para o Programa de Estágio da Justiça 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. A contratação do candidato aprovado estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

6.3.1. Estar regularmente matriculado e com frequência comprovada no semestre em curso;

6.3.2. Estar cursando, no mínimo, o 4º semestre ou 2º ano, conforme o regime adotado pela instituição de
ensino;

6.3.3.  Comparecimento  na  Justiça  Federal  de  Mato  Grosso,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  após  a
convocação que se dará pelo e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição, munido dos
documentos de identificação pessoal (RG e CPF), 01 (uma) foto 3x4, e dos documentos comprobatórios do
vínculo com a instituição de ensino conveniada (Atestado de Frequência e Grade Curricular) e da condição
de reserva de vaga (Laudo Médico e Autodeclaração), se for o caso.

6.4.  Apresentados  e  conferidos  os  documentos  referidos  no  subitem  anterior,  o  candidato  habilitado
submeter-se-á  a consulta médica admissional,  sendo indispensável 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).

6.5. A formalização da prática 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 instituição de ensino e a Justiça Federal, em atendimento disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei
11.788/08.

6.7. O candidato convocado cederá sua vez ao próximo candidato habilitado, sem prejuízo da classificação,
permanecendo no final da lista  para fins de nova convocação para preenchimento de vaga ocorrida no
período  de  validade  do  processo  seletivo  caso  esteja  temporariamente  impossibilitado  de  ingressar  no
programa de estágio, mediante requerimento e justificativa do interessado, que será analisado pelo Diretor da
Secretaria Administrativa.

 

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/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 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:
-Bolsa-estágio : R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e -Auxílio Transporte: R$ 5,00 (cinco reais) 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 de Seleção de Estagiários da SJMT, nos termos da
legislação e normatização de regência.
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FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

Juiz Federal Substituto – Presidente da Comissão de Seleção de Estagiários

Seção Judiciária de Mato Grosso

 

 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio de Moura Júnior, Juiz Federal
Substituto, em 12/07/2019, às 14:33 (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 8525079 e o código CRC 01536ED1.

ANEXO I

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

Direito Penal

1. Aplicação da Lei Penal; 2. O fato típico: o fato típico, a conduta, o dolo e a culpa, o
resultado, a relação de causalidade, tipicidade, consumação e tentativa, arrependimento posterior, desistência
voluntária e arrependimento eficaz; 3. Das causas excludentes da ilicitude; 4. Do concurso de pessoas; 5. Da
extinção de punibilidade; 6. Da prescrição; 7. Da ação penal; 8. Imputabilidade penal; 9. Concurso aparente
de normas ou de leis penais; 10. Concurso de crimes; 11. Das espécies de crimes e 12 Das espécies de penas.

 

Direito Processual Penal

1. Princípios processuais penais na Teoria Geral do Direito e da Constituição Federal de
1988. Lei processual no tempo e no espaço, interpretação da Lei Processual Penal; 2. Inquérito policial. Fase
administrativa e judicial da persecução penal. Ação penal pública e privada; 3. Jurisdição e competência.
Competência da Justiça Federal em matéria criminal (art. 109 da CF/88, Súmulas aplicáveis ao STJ), sujeitos
processuais (Ministério Público, Imputado e Defensor), seus atos peculiares e formas de suas intimações em
Juízo; 4. Exceções processuais, restituições de coisas apreendidas no CPP, conexão, continência; 5. Citação
do réu. Efeitos da revelia, notificação, intimação e publicação em face das testemunhas, Ministério Público
Federal, Defensor Constituído e Defensor Público ou Advogado Dativo, atos processuais, prazo, preclusão e
encerramento da  instrução criminal no caso de  réu preso;  6.  Processo Comum: Procedimento Ordinário,
Sumário e Sumaríssimo. Denúncia. Sentença criminal (requisitos, prazo e conteúdo);  7. Prisão e liberdade
provisória.

 

Direito Civil

1.  Das  Pessoas Naturais;  2.  Das Pessoas  Jurídicas;  3.  Do Domicílio;  4.  Das  diferentes
classes de bens;  5.  Do negócio jurídico;  6.  Dos atos jurídicos lícitos;  7.  Dos atos jurídicos ilícitos;  8. Da
prescrição e da decadência; 9.  Da prova;  10. Do direito das obrigações: obrigações de dar, fazer, não fazer,
alternativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias.
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Direito Processual Civil

1. Princípios constitucionais do processo civil; 2. Ação. Conceitos, condições, elementos,
classificação; 3. Princípios processuais; 4. Jurisdição. Conceito, atuação, princípios, limites; 5. Competência.
Conceito, critérios de determinação de competência,  conexão, continência,  exceção;  7.  Atos processuais.
Tempo  e  lugar,  prazos,  nulidades;  8.  Processo.  Formação,  suspensão,  extinção;  9.  Do  processo  e  do
procedimento; 10. Do procedimento ordinário.

 

Direito Constitucional

1. Constituição. Conceito, classificação; 2. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e
coletivos; 3. Organização político-administrativa. Competência. União Federal. Administração pública direta
e indireta. Servidores públicos; 4. Organização do Estado; 5. Processo legislativo. Emenda à Constituição,
leis, medidas provisórias, cláusulas pétreas; 6. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Justiça Federal: competências.

 

Direito Administrativo

1.  Estado.  Governo.  Administração  Pública;  2.  Princípios  que  regem a  Administração  Pública;  3.  Ato
Administrativo; 4. Poderes da Administração Pública. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia; 5.
Administração direta e indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; 6.
Licitações e Contratos Administrativos.

 

Direito Previdenciário

1. Princípios da Seguridade Social; 2. Lei 8.213/1991.

 

ANEXO II

CRONOGRAMA SUGERIDO

 

Publicação do Edital 12/07/2019

Inscrições
15/07 a

09/08/2019

Publicação das Inscrições Homologadas 12/08/2019

Prazo para Recurso da Inscrição 13 e 14/08/2019

Aplicação das Provas Objetiva e Discursiva 23/08/2019

Publicação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva 26/08/2019

Prazo para Impugnação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva 27 e 28/08/2019

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 30/08/2019

Resultado da Prova Objetiva 04/09/2019

Resultado Provisório da Correção da Prova Discursiva 30/09/2019

Convocação dos candidatos em reserva de vagas para verificação da condição
declarada

01 a 04/10/2019

Prazo para recurso do Resultado da Prova Discursiva 01 a 04/10/2019

Prazo para recurso da conclusão da Comissão 07 e 08/10/19

Publicação do Resultado Definitivo 09/10/2019

 

 

ANEXO III
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Nome Completo (Extenso):

__________________________________________________________________________   

 

Filiação:_____________________________________________________________________________   

Data de Nascimento: ____/____/______.                 Sexo: (  ) FEM             (  ) MASC

Estado Civil: _____________________                    Naturalidade: _________________________

Identidade/RG: ____________________                  Órgão Emissor: _______________________

CPF: ______.______.______-____                         

 

2. ENDEREÇO/CONTATOS:

Endereços Eletrônicos (e-mail): _____________________________________________________.

Logradouro/Rua/Av.: _____________________________________, nº ____________

Bairro:__________________              Complemento: ________________ CEP ____________________

Cidade/Estado: _______________________________.

Telefones: (   ) __________________; (   ) _____________________; (   ) ________________

 

3. DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Instituição de Ensino Superior: ___________________________________________________________.

Curso:  __________________                                                   Semestre/Termo: __________________.

Mês/Ano prováveis para Colação de Grau: ________________________/20___

 

4. RESERVA DE VAGAS
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Pessoa com Deficiência?

( ) SIM ( ) NÃO
ESPECIFICAÇÃO:

Candidato às vagas reservadas
para negros ou pardos?

(  ) SIM ( ) NÃO

 

ESPECIFICAÇÃO:

SOLICITO, pelo presente, minha inscrição no Processo Seletivo de Estagiários da Justiça Federal – Seção
Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, declarando minha expressa ciência do Edital Nº 001/2018, da SJMT,
que estabelece as normas para o processo seletivo. Declaro, ainda, a veracidade das informações acima
prestadas.

 

Cuiabá/MT, ______/_____/2019.

 

 

___________________________________________
Assinatura do Candidato

 

 

 

ANEXO IV

 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE PRETOS E PARDOS

 

Eu,
__________________________________________________________________________________________,

portador(a) do RG nº ___________________, órgão expedidor ____________, e CPF nº
______________________,

para fins de enquadramento no Decreto nº 9.427/2018, declaro-me:

( ) PRETO(A)                                                                                                       ( ) PARDO(A)

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação
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falsa  incorrerá  nas  penas  do  crime  do  art.  299  do  Código  Penal  (falsidade  ideológica),  além de,  caso
configurada  a  prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente  ao  registro  acadêmico  Seleção  de
Estagiários da Seção Judiciária de Mato Grosso - 2019, em procedimento que assegure o contraditório e a
ampla defesa, ensejará a eliminação do presente processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

__________________________ , _______ de ____________________ de 2019.

___________________________________________________

Assinatura do(a) Declarante
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