
•PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAuí

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANO

EDITAL N° 01/2018

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS DE DIREITO VISANDO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS
DE ESTÁGIO JUNTO A JUSTiÇA FEDERAL. SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANOIPI

o DOUTOR BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO

CARDOSO, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Floriano/PI, no uso de

suas atribuições legais, e considerando o que determinam a Lei nO 11.788/2008, a

Resolução CJF nO CF-RES-2012/0020B, de 04110/2012, e a IN-13-01-TRF1, torna

pública a abertura de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para

percepção de bolsa de estágio remunerado na Justiça Federal - Subseção Judiciária

de Floriano, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie e às normas

contidas neste Edital.

1. DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para

preenchimento de vagas de estágio que surgirem durante o período de validade do

certame.

1.2. Poderão participar do processo seletivo os estudantes que estejam, no ato da

inscrição, regularmente matriculados e com frequência regular no curso de Direito, a

partir do quarto período letivo, nas instituições de ensino relacionadas abaixo, em

conformidade com os convênios firmados com a Subseção Judiciária de Floriano:

• Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

• Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF).

EDITAL Olj2018.SSJFLO SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO Página 1



•PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAul

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANO

1.3. O estágio será realizado em vinte horas semanais, distribuídas em quatro horas

diárias, de segunda a sexta-feira, e tem como contraprestação bolsa mensal de

R$71 0,00 (setecentos e dez reais), acrescida de auxílio-transporte.

1.4. O estagiário desenvolverá suas atividades na Secretaria da Vara, na Atermação e

nos Gabinetes dos Juízes, exercendo atribuições compatíveis com seu grau de

conhecimento e com o conteúdo do curso de Direito, conforme Plano de Atividades

que acompanha o Termo de Compromisso de Estágio.

1.5. Período do estágio: Matutino ou Vespertino, a critério da administração.

1.6. A duração do estágio é de 01 (um) semestre, prorrogável por igual período, a

critério dos interessados, não podendo exceder 2 (dois) anos, contudo encerrar-se-á

automaticamente em caso de conclusão ou suspensão do curso universitário.

2. DAS INSCRiÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas, gratuitamente, no período de 29/10 a 09/11/2018,

das 9h às 18h, na sede desta Subseção Judiciária, focalizada na Rua Fernando

Drumond, nO881, Centro, Floriano-Pio

2.2. No momento da inscrição, e como condição para a sua efetivação, os candidatos

deverão apresentar:

I - formulário de inscrição devidamente preenchido;

11- cópia do CPF e da cédula de identidade, ou documento de identificação

equivalente;

111- documento emitido pela Instituição de Ensino, comprovando que o candidato está

regularmente matriculado no curso de Direito, a partir do quarto período letivo.
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2.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição ou ingresso no estágio, desde

que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nos documentos.

3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. Em cumprimento ao disposto no ~ 5" do artigo 17 da Lei n" 11.788, de

25/09/2008, e no s 30 do artigo 8' da Resolução CJF n' CF-RES-2012/00208, de

04/10/2012, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que

vierem a surgir no prazo de validade da seleção para candidatos portadores de

necessidades especiais, desde que a deficiência de que são portadores seja

compatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário.

3.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram

nas categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n. 3.298/99 e suas

alterações.

3.3. Os portadores de necessidades especiais também disputam as vagas destinadas

à ampla concorrência.

3.4. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão da seleção em

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da

prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário e ao local de

aplicação da prova, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência,

devendo apresentar, no ato, Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no

prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, atestando a

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável

causa da deficiência, informando, também, o seu nome, documento de identidade
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(RG) e número do CPF.

3.6. O candidato portador de deficiência aprovado na Seleção, caso seja convocado

para vaga disponível, deverá submeter-se à perícia médica a ser realizada pela Junta

Médica da Justiça Federal no Piauí, não cabendo recurso à decisão proferida por

aquela, sendo automaticamente eliminado aquele cuja deficiência apresentada no

Laudo Médico, não se constate.

3.7. Não havendo preenchimento das vagas destinadas aos portadores de

necessidades especiais, poderá sê-lo pelos demais candidatos habilitados, com

estrita observância da ordem de classificação da seleção.

4. DA PROVA

4.1. Aplicar-se-á a prova no dia 18/11/2018, no horário das 9h às 11:30h, no Campus

Amilcar Ferreira Sobral. UFPI, situado na BR 343, Km 3,5, Bairro Meladão. A

identificação das salas será divulgada oportunamente em aviso afixado no quadro

mural deste Órgão Judicial, bem como nas faculdades de Direito da cidade.

4.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido

de documento de identidade com foto, em condições suficientes para sua

identificação, bem como de caneta esferográfica de tinta azulou preta. Não será

permitido o acesso de candidatos ao local da prova após as 9h.

4.3. Consistirá o processo seletivo na aplicação de uma prova escrita, de valor

máximo igual a 20 (vinte) pontos, distribuídos entre 20 (vinte) questões, em que o

candidato deverá analisar as proposições que lhe forem apresentadas.

4.4. As respostas que contenham rasuras ou que indiquem mais de uma alternativa

serão consideradas incorretas.
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4.5. Todas as questões de múltipla escolha terão o mesmo valor - 1 ponto.

4.6. O candidato que não obtiver pontuação mínima de 12,0 (doze) pontos em

hipótese alguma será classificado para o estágio.

4.7. Não serão permitidas, sob pena de exclusão do certame, a comunicação com

outras pessoas durante a prova, a consulta a qualquer material impresso e o uso de

aparelhos eletrônicos, estes últimos não sendo admitidos no interior das salas.

4.8. Compreenderão as provas:

I - Direito Constitucional: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Da Administração

Pública. Do Poder Judiciário.

11- Processo Civil: Da Jurisdição e da Ação. Das Partes e dos Procuradores. Do

Ministério Público. Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos

Processuais. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Dos Juizados

Especiais Federais (Leis n. 9.099/95 e 10.259/2001).

111- Direito Penal: Da Aplicação Da Lei Penal. Do Crime: Elementos e Classificação.

Das Espécies de Pena: Privativas de Liberdade, Restritivas de Direitos e Multa.

IV. Direito Previdenciário: Lei nO8.213/91.

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO

5.1. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no dia 19/11/2018 na Sede da

Subseção Judiciária de Floriano e na endereço eletrônico httD:Uportal.trf1.jus.br/sjpi.

5.2. Poderá ser revisto o gabarito provisório, mediante recurso formulado por qualquer

candidato, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do gabarito.

5.3. O recurso deverá ser protocolada na Sede da Subseção Judiciária de Floriano, no

endereço mencionado no subitem 2.1 deste Edital, por meia de formulário especifico a
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ser disponibilizado no local.

5.4. O recurso deverá conter apenas o número de inscrição informado ao candidato.

O recurso que contiver o nome do candidato não será analisado.

5.5. Transcorrido o prazo de recurso e após a decisão dos recursos interpostos, far-

sa-á a convocação dos 10 (dez) melhores classificados para a etapa de apresentação

de documentos e realização de entrevistas, de caráter somente classificat6rio,

portanto sem eliminação de nenhum daqueles, em datas a serem divulgadas

oportunamente.

5.6. A entrevista será realizada na sede da Subseção Judiciária de Floriano, sendo de

responsabilidade exclusiva do candidato a comparecimento no horário determinado,

conforme divulgação no endereço http://portal.trf1.jus.br/sjpi e na sede da Subseção

Judiciária de Floriano.

5.7. O candidato deverá comparecer à entrevista munido de currículo profissional e

histórico acadêmico atualizado.

5.8. O resultado final será homologado pelo Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção

Judiciária de Floriano/PI e será afixado no quadro mural da Subseção Judiciária de

Floriano, bem como disponibilizado no endereço eletrônico http://portar.trf1.jus.br/sjpi.

5.9. O prazo de validade do processo seletivo é de 01 (um) ano, contado de sua

homologação final, prorrogável por até 01 (um) ano.

6. DO PROVIMENTO DAS VAGAS

6.1. Os candidatos habilitados integrarão a lista de aprovados para estágio da Justiça

Federal de 10 Grau, em Floriano, e serão convocados de acordo com as vagas

existentes ou as que vierem a surgir durante a validade da seleção, em estrita

observância à ordem de classificação.
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6.2. O candidato aprovado será convocado através de telefone e/ou e-mail,

declarados no ato da inscrição na Seleção, observada a ordem de classificação,

devendo ocupar vaga no setor e horários a serem informados pela administração da

Subseção Judiciária, de acordo com a necessidade do serviço.

6.3. Terá o candidato convocado o prazo de 03 (três) dias úteis para comparecer à
Subseção Judiciária de Floriano munido dos originais dos seguintes documentos:

I • cédula de identidade;

11-CPF; e

III - comprovante de matricula referente ao período que está cursando.

6.4. É de responsabilidade do candidato manter seus dados atualizados para viabilizar

os contatos necessários. A Justiça Federal não se responsabiliza por informações de

contato incorretas, incompletas ou desatualizadas.

6.5. O não comparecimento do candidato no prazo referido no subitem 6.3. implicará a

convocação do próximo na ordem de classificação.

6.6. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação,

através de requerimento dirigido à Diretoria da Subseção Judiciária de Floriano e

protocolado na Seção de Protocolo e Suporte Judicial - SEPJU, no prazo estipulado

no subitem 6.3., passando a se posicionar no final da lista de aprovados, aguardando

nova convocação, que poderá ou não se efetivar no período de vigência da Seleção.

6.7. A formalização da prática do estágio pela candidato convocado dar-se-á mediante

assinatura de Termo de Compromisso. 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 ao disposto no artigo 80, parágrafo único,

da Lei 11.788/08.
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6.8. É vedada a contratação de estagiário:

I • que possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de

advogados que atuem em processos na Justiça Federal;

II - para servir como 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.

til - ocupante de cargo, emprego ou função vinculado aos órgãos ou às entidades da

administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

IV - militar da União, dos Estados ou do Distrito Federal;

v - titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal.

7. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

7.1. A inscrição no processo de seleção implica aceitação tácita de todas as

condições dispostas neste Edital.

7.2. O estágio será regido de acordo com a Lei nO. 11.788/08 e Resolução nO.

208/2012, do Conselho da Justiça Federal, observada a vedação da prática do

nepotismo determinada pelo enunciado nO.7 do Conselho Nacional de Justiça.

7.3. A Administração contratará seguro de acidentes pessoais e auxílio transporte

para o estagiário pelo prazo de duração do estágio.

7.4. De acordo com a legislação vigente, o estágio não gera vínculo empregatício.

7.5. 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.
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7.6. O presente edital, a ser publicado no portal da Justiça Federal do Piauí

(http:Uportal.trf1.jus.brlsjpiL será afixado no quadro de avisos existente no mural desta

Subseção, bem como encaminhado às Instituições de Ensino Superiores

conveniadas, para devida divulgação.

7.7. Os casos omissos referentes à realização do processo seletivo serão resolvidos

pela Diretoria da Subseção Judiciária de Floriano.

Floriano!PI, 11 de outubro de 2018

BRUNNO HRISTIANO ARVALHO CARDOSO

Juiz Federal Dtetor da Subseção Judiciária de Floriano/?I
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