
  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999 

 
Regulamenta, no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e 

Segundo Graus, as atribuições dos cargos e os requisitos de formação especializada e experiência 
profissional a serem exigidos para o ingresso nas carreiras a que se refere o art. 1o da Lei no 9.421, 
de 24 de dezembro de 1996. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o decidido no P.A. no 98240030, na sessão ordinária realizada em 20 de 
setembro de 1999, 

 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2o e no art. 6o da Lei no 9.421, de 

24 de dezembro de 1996; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os critérios e procedimentos no âmbito 

do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, resolve: 
 
Art. 1o Ficam aprovados, nos termos do anexo, as atribuições dos cargos, observadas as áreas de 

atividade, bem como os requisitos de formação especializada e experiência profissional, a 
serem exigidos para ingresso nas carreiras a que se refere o art. 1o da Lei no 9.421, de 24 de 
dezembro de 1996. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

 
MINISTRO ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO 

PRESIDENTE 
 
 
 
Publicado no Diário da Justiça 
em 05/10/99  Seção I  pág. 280 
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CARGOS DA JUSTIÇA FEDERAL 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS PARA INGRESSO 
SETEMBRO - 1999 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área. Judiciária 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende 
o processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios estatísticos e a análise e 
pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a indexação de documentos e o 
atendimento às partes, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3º grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

Digitação de textos 
• Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Judiciária 
Especialidade: Execução de Mandados 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar o cumprimento de ordens judiciais. 
Compreende a realização de diligências externas relacionadas com a prática de atos de comunicação 
processual e de execução, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Administrativa 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e 
desenvolvimento da organização. Compreende o planejamento, a execução, o acompanhamento e a 
avaliação de pianos, projetos, programas ou estudos ligados à administração de recursos humanos, 
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materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como ao desenvolvimento 
organizacional, à contadoria e/ou auditoria. Envolve a emissão de pareceres, relatórios técnicos, 
certidões, declarações, informações em processos, bem como outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Arquitetura 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir a qualidade técnica dos projetos 
arquitetônicos de obras e edificações, bem como favorecer a adequada ocupação e ambientação do 
espaço físico. Compreende o planejamento e a execução de projetos e especificações, a realização 
de estudos, laudos e pareceres, como também outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Arquitetura, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Arquivologia 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a adequada preservação de documentos e 
gestão de arquivos. Compreende o planejamento, a organização, a coordenação e o controle dos 
procedimentos e operações técnicas para produção, tramitação, utilização, avaliação e arquivamento 
de documentos. Envolve a emissão de pareceres, relatórios, laudos, a realização de estudos, o 
atendimento a usuários e a divulgação do acervo, dentre outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
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Formação Especializada: 
Curso superior completo de Arqujvologia, devidamente reconhecido ou habilitação legal 
equivalente, devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho. 

Experiência Profissional: 
Não é necessária. 

Habilidade Específica 
• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

Digitação de textos 
Carreira/Cargo: 

Analista Judiciário 
Área- Apoio Especializado 
Especialidade: Biblioteconomia 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado armazenamento e a recuperação 
de informações. Compreende a documentação, catalogação, classificação e indexação de 
documentos e a consulta para atendimento a usuários. Envolve a elaboração de estudos e projetos 
para geração e manutenção de bases de dados, conservação e desenvolvimento do acervo e 
modernização dos serviços, dentre outras atividades de mesma e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Biblioteconomia, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Comunicação Social 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar a adequada divulgação externa e interna 
de atos, serviços e eventos da organização, bem como dos pronunciamentos de magistrados ou 
dirigentes do órgão. Compreende a promoção e divulgação de eventos sociais, o assessoramento a 
juízes e dirigentes em contatos com a imprensa, como também a elaboração, revisão e controle de 
matérias jornalísticas e para publicação, como também outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Comunicação Social, com especialização em Jornalismo, Editoração 
ou Relações Públicas, ou curso superior de Letras, devidamente reconhecido. 

Experiência Profissional: 
Não é necessária. 

Habilidade Específica 
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Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Contadoria 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado acompanhamento da situação 
patrimonial e financeira da organização, favorecer a elaboração orçamentária, bem como 
possibilitar a liqüidação de julgados e atualização de valores de títulos, guias e depósitos judiciais. 
Compreende a elaboração de cálculos, a verificação de contas e a emissão de relatórios e pareceres, 
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Ciências Contábeis, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Enfermagem 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de magistrados, 
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende o planejamento, a 
organização, a supervisão e/ou execução de serviços de enfermagem, tais como a realização de 
serviços emergenciais, o acompanhamento a pacientes, a manutenção dos prontuários atualizados, o 
controle do estoque e das condições de uso dos materiais, equipamentos, medicamentos, soluções, 
aparelhos e instrumentos utilizados no atendimento. Envolve o planejamento e/ou participação em 
programas de saúde e a elaboração de relatórios, dentre outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 
3o grau completo. 

Formação Especializada: 
Curso superior completo de Enfermagem, devidamente reconhecido. 

Experiência Profissional: 
02 anos em Enfermagem. 

Habilidade Específica: 
Não é necessária. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Engenharia (Civil) 
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Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a f'im de garantir os padrões de qualidade técnica e segurança 
das obras e reparos de edificações, bem como a adequada manutenção de instalações. Compreende 
o planejamento e elaboração de projetos e especificações, o assessoramento para contratação dos 
serviços necessários e o acompanhamento/fiscalização da execução, bem como outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Engenharia Civil, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Especifica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de texto. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Engenharia (Elétrica) 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os padrões de qualidade técnica na geração, 
transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, bem como a adequada manutenção e 
reparo das instalações. Compreende o planejamento e elaboração de projetos e especificações, o 
estudo de viabilidade técnico-econômica, a elaboração de laudos e pareceres, o assessoramento para 
contratação dos serviços necessários e o acompanhamento/fiscalização da execução, bem como 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Engenharia Elétrica, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Estatística 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer informações que favoreçam a tomada de 
decisões e o acompanhamento da execução de atividades. Compreende o planejamento e 
desenvolvimento de investigações estatísticas. Inclui a coordenação dos trabalhos de coleta, a 
análise e interpretação de dados, bem como a elaboração de relatórios e divulgação de resultados, 
como também outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
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Escolaridade: 
3o grau completo. 

Formação Especializada: 
Curso superior completo de Estatística, devidamente reconhecido. 

Experiência Profissional: 
Não é necessária. 

Habilidade Específica 
• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

Digitação de textos. 
Carreira/Cargo: 

Analista Judiciário 
Área- Apoio Especializado 

Especialidade: Informática 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado processamento automático de 
informações. Compreende o planejamento, o desenvolvimento, a documentação, a implantação e a 
manutenção dos sistemas informatizados de processamento de informações. Envolve a definição de 
estratégias e de novas metodologias a serem utilizadas para processamento, arquivamento e 
recuperação automática de informações, bem como a emissão de pareceres técnicos, o atendimento 
aos usuários dos sistemas e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo, devidamente reconhecido, acompanhado de curso de especialização com 
carga horária mínima de 36O (Trezentas e sessenta) horas na área de Análise de Sistemas, ou 
qualquer curso superior de Informática, devidamente reconhecido. 

Experiência Profissional: 
Não é necessária. 

Habilidade Específica: 
Não é necessária. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Medicina (Clínica Geral) 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de magistrados, 
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende a realização de exames 
médicos ambulatoriais, avaliação de exames complementares, atendimento emergencial, elaboração 
de laudos e pareceres técnicos, execução de perícias em juntas médicas e encaminhamentos para 
outros profissionais e/ou instituições para prestação de assistência médica. Inclui o planejamento e 
execução de- programas de saúde e o controle do estoque e das condições de uso dos equipamentos, 
aparelhos, materiais e medicamentos utilizados no atendimento médico, dentre outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 
3o grau completo. 

Formação Especializada: 
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Curso superior completo de Medicina, devidamente reconhecido. 

Experiência Profissional: 
2 anos em Clínica Médica. 

Habilidade Específica: 
Não é necessária. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Odontologia 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde bucal de magistrados, 
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende o diagnóstico e o 
tratamento de afecções da cavidade oral, a execução de perícias, além da elaboração e aplicação de 
medidas preventivas relativas a saúde bucal e geral. Envolve a participação em programas de saúde 
oral e geral e o controle do estoque e das condições de uso de equipamentos, aparelhos, materiais, 
instrumentos, medicamentos e soluções utilizados para atendimento odontológico, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Odontologia, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

2 anos em Clínica Odontológica. 
Habilidade Específica: 

Não é necessária. 
Carreira/Cargo: 

Analista Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Psicologia (Clínica) 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de promover a saúde mental e ocupacional de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas. Compreende a elaboração de psicodiagnósticos, 
laudos, relatórios, pareceres técnicos, a realização de atendimento psicoterápico e o 
encaminhamento a outros profissionais de saúde e à instituições. Inclui a participação na elaboração 
e na execução de programas de saúde de caráter preventivo e terapêutico, dentre outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

2 anos em Psicologia Clínica. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 
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Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Psicologia (do Trabalho) 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de subsidiar a geração de políticas de recursos humanos, 
de benefícios sociais, de saúde ocupacional e de desenvolvimento organizacional. Compreende o 
desenvolvimento, validação e aplicação de instrumentos psicométricos nas atividades da área de 
desenvolvimento de recursos humanos, tais como: recrutamento, seleção, lotação, 
acompanhamento, treinamento, avaliação de desempenho, de potencial e correlatos. Inclui a 
realização de pesquisas, estudos, bem como a emissão de pareceres e relatórios técnicos, dentre 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Serviço Social 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de prevenir ou minimizar dificuldades de natureza 
biopsicossocial que possam afetar/estejam afetando magistrados, servidores, inativos, pensionistas 
e/ou seus dependentes, bem como promover uma melhor integração entre família, comunidade e 
organização. Compreende a identificação e análise de aspectos que possam interferir/estejam 
interferindo no bem-estar dos indivíduos ou da coletividade, como também a proposição de 
soluções. Envolve a realização de visitas domiciliares/institucionais, entrevistas e pesquisas, a 
elaboração de projetos para concessão de benefícios sociais, a organização de atividades de 
promoção social e a participação em programas para promoção da saúde, dentre outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Serviço Social, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 
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Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Taquigrafia 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o registro das palavras proferidas em debates, 
pronunciamentos, julgamentos e outros eventos assemelhados. Compreende o apanhamento 
taquigráfico, a transcrição dos taquigramas, a redação e a revisão das notas taquigráficas, dentre 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• A ser verificada por intermédio de prova prática. 
Digitação de textos e taquigrafia. 

Carreira/Cargo: 
Analista Judiciário 

Área: Apoio especializado 
Especialidade: Tradução e Interpretação 

• Deverá ser acrescentado à nomenclatura do cargo o idioma (ex. inglês, francês, alemão) 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende 
a tradução de artigos, documentos e textos diversos, cartas rogatórias, transpondo-os de um idioma 
para outro e procurando transmitir fielmente a idéia do original, permitindo a leitura e 
possibilitando o conhecimento e divulgação dos mesmos. Inclui a análise e pesquisa de legislação, 
doutrina e jurisprudência em língua estrangeira. Envolve a tradução de palavras pronunciadas em 
outro idioma, favorecendo a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes, bem como 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

3o grau completo. 
Formação Especializada: 

Curso superior completo de Letras - Tradução, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Administrativa 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer auxílio técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores e o exercício 
das funções necessárias ao adequado funcionamento da organização. Compreende o processamento 
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de feitos, a redação de minutas, o levantamento de dados para elaboração de relatórios estatísticos, 
planos, programas, projetos e para a instrução de processos, a pesquisa de legislação, doutrina e 
jurisprudência, a emissão de pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em 
processos. Envolve a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente, a elaboração e 
conferência de cálculos diversos, a digitação, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de 
documentos e correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem como a 
manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente.  
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Contabilidade 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o 

adequado acompanhamento da situação patrimonial e financeira da organização, possibilitar a 
elaboração orçamentária, bem como de colaborar na liquidação de julgados e atualização de 
valores, títulos, guias e depósitos judiciais. Envolve a elaboração de cálculos, a verificação de 
contas e o fornecimento de subsídios para elaboração de relatórios e pareceres, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Curso de Técnico de Contabilidade, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Digitação de textos. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Desenho Técnico 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de favorecer a execução dos trabalhos de 
construção e reformas, a adequada ocupação do espaço físico de trabalho como também garantir a 
qualidade das ilustrações das publicações do órgão. Compreende o desenho de anteprojetos, 
projetos arquitetônicos e paisagísticos, a elaboração de esboços, mapas e traçados topográficos, a 
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preparação de esquemas, perspectivas, cortes e outros detalhamentos. Envolve a realização de 
medições, desenhos de mobiliário, como também a criação e produção de ilustrações para revistas, 
jornais e similares, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Desenho Técnico 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Digitação 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de possibilitar o armazenamento, controle e 
organização de informações diversas. Compreende a transferência de dados para sistema 
automatizado. Envolve a organização dos documentos a serem digitados e a inclusão, exclusão, 
alteração, impressão, conferência e correção de dados, dentre outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Digitação de dados. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 

Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Enfermagem 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de contribuir para promoção e preservação da saúde 
de magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende a 
realização de curativos, inalações, administração de medicamentos, remoção de pontos e outros 
procedimentos, segundo prescrição médica. Envolve a preparação de pacientes para consulta, 
verificação de sinais vitais, atualização de prontuários e cuidado com a adequada utilização e 
conservação de materiais, equipamentos e medicamentos da unidade. Inclui a colaboração em 
programas de educação para saúde e o levantamento de dados para elaboração de relatórios, dentre 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 
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2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, devidamente reconhecido. 
Experiência Profissional: 

2 anos em Enfermagem. 
Habilidade Específica: 

Não é necessária. 
Carreira/Cargo: 

Técnico Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Informática 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível intermediário a fim de garantir a adequada automatização de rotinas, 
por intermédio do desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação e manutenção 
dos programas e sistemas, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente.  
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 

Elaboração de programas. 
Carreira/Cargo: 

Técnico Judiciário 
Área: Apoio Especializado 

Especialidade: Operação de Computador 
Atribuição Básica: 

Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a eficácia no processamento 
de dados e programas. Compreende a verificação, a preparação e a operação de equipamentos de 
informática, bem como o atendimento a usuários, dentre outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 
2o grau completo, ou equivalente.  

Formação Especializada:  
Não é necessária. 

Experiência Profissional: 
Não é necessária. 

Habilidade Específica: 
• A ser verificada por intermédio de prova prática 

Instalação e manutenção de equipamentos de informática. 
Carreira/Cargo: 

Técnico Judiciário 
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Área: Apoio Especializado 
Especialidade: Taquigrafia 

Atribuição Básica: 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o adequado registro das 
palavras proferidas em debates, pronunciamentos, julgamentos e assemelhados. Compreende o 
auxílio no apanhamento taquigráfico, na transcrição dos taquigramas, a digitação de documentos, a 
conferência das notas taquigráficas e a verificação de dados processuais para elaboração de 
relatórios, entre outras atividades de mesma natureza e grau e complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente.  
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• A ser verificada por intermédio de prova prática 
Digitação de textos e taquigrafia. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

Atribuições Básicas: 
Serviços Operacionais 
Conservação e limpeza 

Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de zelar pela conservação e limpeza de 
ambientes, aparelhos, móveis e utensílios. Compreende a verificação da adequada remoção de lixo e 
detritos, a limpeza de instalações sanitárias e a lavagem manual, ou por meio de instrumentos 
mecânicos, de carpetes e pisos em geral, bem como ouras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Copa e cozinha 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o adequado preparo de 
alimentos, realizando, verificando e controlando: a operação e manutenção de fogões, aparelhos de 
preparação de alimentos e equipamentos de aquecimento ou refrigeração, a limpeza e esterilização 
de louças e talheres, a limpeza e arrumação de mesas. Envolve servir bebidas e refeições para 
magistrados, servidores e visitantes, bem como de mesma natureza e grau de complexidade. 

Apoio administrativo 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o apoio administrativo 
necessário a execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a realização, 
verificação e controle da qualidade do serviços de entrega, recepção, transporte, cópia e 
arquivamento de documentos, bem como outras de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
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Habilidade Específica: 
• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

Limpar ambientes, aparelhos, móveis e utensílios e/ou preparar e servir alimentos e/ou operar 
máquinas fotocopiadoras. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

Atribuição Básica: 
Serviços de Portaria 

Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada recepção de 
magistrados, servidores e visitantes. Compreende a prestação de informações sobre a localização de 
unidades organizacionais ou pessoas nas dependências do órgão, o controle de entrada e saída de 
pessoas e materiais e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

Não é necessária. 
Carreira/Cargo: 

Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

Atribuição Básica: 
Serviços de Telefonia 

Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada transmissão e 
recebimento de mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende a verificação da 
manutenção e a utilização correta dos equipamentos, além do atendimento aos usuários e o 
acompanhamento e controle da qualidade das mensagens transmitidas e recebidas, como também 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Especialidade: Artes Gráficas 

Atribuição Básica: 
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Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de zelar pela qualidade da impressão 
gráfica de livros, folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a realização, verificação 
e controle das operações de montagem, encadernação, arte final e impressão, bem como a execução 
de atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática ou 
teórico-prática. 

Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e impressão 
gráfica. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

Especialidade: Carpintaria e Marcenaria 
Atribuição Básica: 

Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada confecção e 
reparo de móveis e peças de madeira. Compreende a realização, a verificação e o controle da 
qualidade dos serviços de construção e montagem de quadros de aviso, tablados de madeira, 
estantes e divisórias e de conserto de móveis e peças de madeira, tais como portas, estantes, mesas, 
balcões, lambris, revestimentos em fórmica, bem como a execução de outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade 

2o grau completo, ou equivalente.  
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Especialidade: Eletricidade e Comunicação 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada realização e 
registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e manutenção de equipamentos 
de áudio e vídeo. Compreende a operação e manutenção de máquinas fotográfica e filmadora e de 
equipamentos de gravação e amplificação de som. Inclui a execução de tarefas como a instalação e 
teste de microfones, auto-falantes e amplificadores, a organização de arquivos fotográficos, de 
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áudio e de vídeo, a manutenção preventiva das .máquinas e equipamentos, bem como outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o completo, ou equivalente.  
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de equipamentos 
de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-cassete. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 

Área: Serviços Gerais 
Especialidade: Mecânica 

Atribuição Básica: 
Executar atividades de níve1 intermediário com a finalidade de garantir o adequado funcionamento 
e a segurança dos veículos. Compreende a realização, a verificação e o controle dos serviços de 
reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas defeituosas ou desgastadas dos veículos, bem como 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Curso de mecânica de automóveis. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Verificação, reparo e manutenção de veículos. 

Carreira/Cargo: 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Especialidade: Segurança e Transporte 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de zelar pela segurança dos magistrados, 
servidores, visitantes, instalações e bens patrimoniais do órgão, como também garantir a adequada 
condução de veículos oficiais. Compreende o controle de entrada e saída de pessoas e bens, a 
realização de rondas para verificação das condições das instalações, a direção defensiva de veículos 
oficiais, o registro de ocorrências que fogem à rotina e de incidentes ocorridos com veículos, a 
execução de atividades de prevenção e combate a incêndios, e outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 
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Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• A ser comprovada com a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
“C” ou “D”, por ocasião da nomeação 

Direção de automóveis. 
Carreira/Cargo: 

Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade 

Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada operação e 
manutenção de equipamentos elétricos e telefônicos. Compreende a utilização de ferramentas, 
manuais e equipamentos. Inclui tarefas como a programação da central telefônica, a instalação e 
teste de ramais e linhas telefônicas, a inspeção e realização de manutenção preventiva em 
instalações e aparelhos elétricos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Manutenção e realização de instalações elétricas e telefônicas. 

Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 

Área: Serviços Gerais 
Atribuição Básica: 
Serviços de Carpintaria e Marcenaria 

Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada confecção e reparo 
de móveis e peças de madeira. Compreende a construção e montagem de quadros de aviso, tablados 
de madeira, estantes e divisórias, o conserto de móveis e peças de madeira, tais como: portas, 
estantes, mesas, balcões, lambris, revestimentos em fórmica e laminados de madeira; e a execução 
de outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 
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Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 

Área: Serviços Gerais 
Atribuição Básica: 
Serviços de Eletricidade e Comunicação 

Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada realização e 
registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e manutenção de equipamentos 
de áudio e vídeo. Compreende o auxílio na operação e manutenção de máquinas fotográfica e 
filmadora e de equipamentos de gravação e amplificação de som. Inclui a assistência na execução 
de tarefas como a instalação e teste de microfones, auto-falantes e amplificadores, na organização 
de arquivos fotográficos, de áudio e de vídeo, na manutenção preventiva das máquinas e 
equipamentos, bem como na realização de outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 
Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de equipamentos 
de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-cassete 

Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Atribuição Básica: 
Serviços Gráficos 

Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de garantir a adequada impressão de livros, 
folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a operação de máquinas e equipamentos e 
a realização de tarefas necessárias à montagem, encadernação, elaboração de arte final e impressão 
gráfica, bem como outras de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e impressão 
gráfica. 

Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

Atribuição Básica: 
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Serviços Mecânicos 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o adequado funcionamento aos 
veículos, máquinas e equipamentos. Compreende a realização dos serviços de reparo, substituição e 
ajuste de peças defeituosas ou desgastadas dos automóveis, máquinas e equipamentos e outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Reparo e manutenção de automóveis, máquinas e equipamentos. 

Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Atribuições Básicas: 
Serviços Operacionais 
Conservação e limpeza 

Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a conservação e limpeza de 
ambientes, aparelhos, móveis e utensílios. Compreende a remoção de lixo e detritos, a limpeza de 
instalações sanitárias e a lavagem manual, ou por meio de instrumentos mecânicos, de carpetes e 
pisos em geral, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Copa e cozinha 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o preparo de alimentos 
realizando a operação de fogões, aparelhos de preparação de alimentos e equipamentos de 
aquecimento ou refrigeração, a limpeza e esterilização de louças e talheres e a limpeza e arrumação 
de mesas. Envolve servir bebidas e refeições para magistrados, servidores e visitantes, bem como 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Apoio administrativo 
Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o apoio administrativo 
necessário a execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a realização dos 
serviços de entrega, recepção, transporte, cópia e arquivamento de documentos, bem como outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Limpar ambientes, aparelhos, móveis e utensílios e/ou preparar e servir alimentos e/ou operar 
máquinas fotocopiadoras. 

Carreira/Cargo: 
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Auxiliar Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Atribuição Básica: 
Serviços de Portaria 

Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada recepção de 
magistrados, servidores e visitantes. Compreende o auxílio na prestação de informações sobre a 
localização de unidades organizacionais ou pessoas nas dependências do órgão, a colaboração no 
controle de entrada e saída de pessoas e materiais e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

Não é necessária. 
Carreira/Cargo: 
Auxiliar Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
Atribuição Básica: 
Serviços de Telefonia 

Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a transmissão e recebimento de 
mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende o auxílio no estabelecimento de 
comunicações internas e externas, sejam elas locais ou interurbanas. Envolve a operação de 
equipamentos, o registro de mensagens transmitidas e recebidas e a consulta a listas telefônicas e de 
ramais para prestar informações, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

Requisitos 
Escolaridade: 

1o grau completo. 
Formação Especializada: 

Não é necessária. 
Experiência Profissional: 

Não é necessária. 
Habilidade Específica: 

• Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 
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CONSOLIDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999, 
COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA RESOLUÇÃO 299/2002, DE 26 DE 
DEZEMBRO DE 2002, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2002. 

 
RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999 

Regulamenta, no âmbito do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as 
atribuições dos cargos e os requisitos de formação 
especializada e experiência profissional a serem 
exigidos para o ingresso nas carreiras a que se refere o 
art. 1o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no P.A. no 98240030, na sessão 
ordinária realizada em 20 de setembro de 1999, 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2o e no art. 6o 
da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os critérios e 
procedimentos no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus, resolve: 

Art. 1o Ficam aprovados, nos termos do anexo, as atribuições dos cargos, 
observadas as áreas de atividade, bem como os requisitos de formação especializada e 
experiência profissional, a serem exigidos para ingresso nas carreiras a que se refere o art. 
1o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 
 

MINISTRO ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO 
PRESIDENTE 

Publicado no Diário da Justiça 
EM 05/10/99 – pág. 280 – Seção I  



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

CARGOS DA JUSTIÇA FEDERAL 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS PARA INGRESSO 

SETEMBRO - 1999 
 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário  
 
Área. Judiciária 

 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. 
Compreende o processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios 
estatísticos e a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a 
indexação de documentos e o atendimento às partes, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3º grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
 

Experiência Profissional: 
 

Não é necessária. 
 
Habilidade Específica1 

 
Digitação de textos 

 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 
 

                                                 
• 1 Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 
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Analista Judiciário 
 
Área: Judiciária 
 
Especialidade: Execução de Mandados 
 
 
Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar o cumprimento de ordens 
judiciais. 
Compreende a realização de diligências externas relacionadas com a prática de atos 
de comunicação processual e de execução, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 

Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
 

Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica2 

 
Digitação de textos. 

 
 
 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Administrativa 
 
Atribuição Básica: 

 
                                                 

• 2 Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 
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Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e 
desenvolvimento da organização. Compreende o planejamento, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação de pianos, projetos, programas ou estudos ligados à 
administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, 
bem como ao desenvolvimento organizacional, à contadoria e/ou auditoria. Envolve a 
emissão de pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações, informações em 
processos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica3 

 
Digitação de textos. 
 
 
 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Arquitetura 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir a qualidade técnica dos 
projetos arquitetônicos de obras e edificações, bem como favorecer a adequada 
ocupação e ambientação do espaço físico. Compreende o planejamento e a 

                                                 
• 3 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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execução de projetos e especificações, a realização de estudos, laudos e pareceres, 
como também outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Arquitetura, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica4 
 
Digitação de textos. 
 
 
 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Arquivologia 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a adequada preservação 
de documentos e gestão de arquivos. Compreende o planejamento, a organização, 
a coordenação e o controle dos procedimentos e operações técnicas para produção, 
tramitação, utilização, avaliação e arquivamento de documentos. Envolve a 
emissão de pareceres, relatórios, laudos, a realização de estudos, o atendimento a 
usuários e a divulgação do acervo, dentre outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 
 

                                                 
• 4 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Arquivologia, devidamente reconhecido ou 
habilitação legal equivalente, devidamente registrada na Delegacia Regional do 
Trabalho. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica5 
 
Digitação de textos 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Biblioteconomia 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado armazenamento e a 
recuperação de informações. Compreende a documentação, catalogação, classificação 
e indexação de documentos e a consulta para atendimento a usuários. Envolve a 
elaboração de estudos e projetos para geração e manutenção de bases de dados, 
conservação e desenvolvimento do acervo e modernização dos serviços, dentre outras 
atividades de mesma e grau de complexidade. 
 
 

                                                 
• 5 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Biblioteconomia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica6 
 
Digitação de textos. 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Comunicação Social 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar a adequada divulgação 
externa e interna de atos, serviços e eventos da organização, bem como dos 
pronunciamentos de magistrados ou dirigentes do órgão. Compreende a promoção 
e divulgação de eventos sociais, o assessoramento a juízes e dirigentes em 
contatos com a imprensa, como também a elaboração, revisão e controle de 
matérias jornalísticas e para publicação, como também outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 

                                                                                                                                                     
6 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Comunicação Social, com especialização em 
Jornalismo, Editoração ou Relações Públicas, ou curso superior de Letras, 
devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica7 

 
Digitação de textos. 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Contadoria 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado acompanhamento 
da situação patrimonial e financeira da organização, favorecer a elaboração 
orçamentária, bem como possibilitar a liqüidação de julgados e atualização de valores 
de títulos, guias e depósitos judiciais. Compreende a elaboração de cálculos, a 
verificação de contas e a emissão de relatórios e pareceres, bem como outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 

                                                                                                                                                     
7 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Ciências Contábeis, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica8 
 
Digitação de textos. 
 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 

 
Especialidade: Enfermagem 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. 
Compreende o planejamento, a organização, a supervisão e/ou execução de 
serviços de enfermagem, tais como a realização de serviços emergenciais, o 
acompanhamento a pacientes, a manutenção dos prontuários atualizados, o 
controle do estoque e das condições de uso dos materiais, equipamentos, 
medicamentos, soluções, aparelhos e instrumentos utilizados no atendimento. 
Envolve o planejamento e/ou participação em programas de saúde e a elaboração 
de relatórios, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 

                                                                                                                                                     
8 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Enfermagem, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
02 anos em Enfermagem. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 
 
 
 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Engenharia (Civil) 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os padrões de qualidade 
técnica e segurança das obras e reparos de edificações, bem como a adequada 
manutenção de instalações. Compreende o planejamento e elaboração de projetos 
e especificações, o assessoramento para contratação dos serviços necessários e o 
acompanhamento/fiscalização da execução, bem como outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Engenharia Civil, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
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Habilidade Especifica9 
 
Digitação de texto. 
 
 
 
 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Engenharia (Elétrica) 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os padrões de qualidade 
técnica na geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, bem 
como a adequada manutenção e reparo das instalações. Compreende o 
planejamento e elaboração de projetos e especificações, o estudo de viabilidade 
técnico-econômica, a elaboração de laudos e pareceres, o assessoramento para 
contratação dos serviços necessários e o acompanhamento/fiscalização da 
execução, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Engenharia Elétrica, devidamente reconhecida. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica10 
 
Digitação de textos. 

                                                 
9 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Estatística 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer informações que 
favoreçam a tomada de decisões e o acompanhamento da execução de atividades. 
Compreende o planejamento e desenvolvimento de investigações estatísticas. 
Inclui a coordenação dos trabalhos de coleta, a análise e interpretação de dados, 
bem como a elaboração de relatórios e divulgação de resultados, como também 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Estatística, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica11 
 
Digitação de textos. 
 

                                                                                                                                                     
• 10 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 

 
• 11 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Informática 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado processamento 
automático de informações. Compreende o planejamento, o desenvolvimento, a 
documentação, a implantação e a manutenção dos sistemas informatizados de 
processamento de informações. Envolve a definição de estratégias e de novas 
metodologias a serem utilizadas para processamento, arquivamento e recuperação 
automática de informações, bem como a emissão de pareceres técnicos, o atendimento 
aos usuários dos sistemas e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo, devidamente reconhecido, acompanhado de curso de 
especialização com carga horária mínima de 36O (Trezentas e sessenta) horas na área 
de Análise de Sistemas, ou qualquer curso superior de Informática, devidamente 
reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
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Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Medicina (Clínica Geral) 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende a 
realização de exames médicos ambulatoriais, avaliação de exames complementares, 
atendimento emergencial, elaboração de laudos e pareceres técnicos, execução de perícias 
em juntas médicas e encaminhamentos para outros profissionais e/ou instituições para 
prestação de assistência médica. Inclui o planejamento e execução de- programas de 
saúde e o controle do estoque e das condições de uso dos equipamentos, aparelhos, 
materiais e medicamentos utilizados no atendimento médico, dentre outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 

 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Medicina, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Clínica Médica. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
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Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Odontologia 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde bucal de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende o 
diagnóstico e o tratamento de afecções da cavidade oral, a execução de perícias, além 
da elaboração e aplicação de medidas preventivas relativas a saúde bucal e geral. 
Envolve a participação em programas de saúde oral e geral e o controle do estoque e 
das condições de uso de equipamentos, aparelhos, materiais, instrumentos, 
medicamentos e soluções utilizados para atendimento odontológico, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Odontologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Clínica Odontológica. 

 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Psicologia (Clínica) 
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Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a saúde mental e ocupacional de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas. Compreende a elaboração de 
psicodiagnósticos, laudos, relatórios, pareceres técnicos, a realização de atendimento 
psicoterápico e o encaminhamento a outros profissionais de saúde e à instituições. Inclui 
a participação na elaboração e na execução de programas de saúde de caráter preventivo 
e terapêutico, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Psicologia Clínica. 
 
Habilidade Específica12 

 
Digitação de textos 

. 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Psicologia (do Trabalho) 
 
 
Atribuição Básica: 

 

                                                 
• 12 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Realizar atividades de nível superior a fim de subsidiar a geração de políticas de 
recursos humanos, de benefícios sociais, de saúde ocupacional e de desenvolvimento 
organizacional. Compreende o desenvolvimento, validação e aplicação de instrumentos 
psicométricos nas atividades da área de desenvolvimento de recursos humanos, tais 
como: recrutamento, seleção, lotação, acompanhamento, treinamento, avaliação de 
desempenho, de potencial e correlatos. Inclui a realização de pesquisas, estudos, bem 
como a emissão de pareceres e relatórios técnicos, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica13 

 
Digitação de textos. 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Serviço Social 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de prevenir ou minimizar dificuldades de 
natureza biopsicossocial que possam afetar/estejam afetando magistrados, servidores, 
                                                 

• 13 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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inativos, pensionistas e/ou seus dependentes, bem como promover uma melhor integração 
entre família, comunidade e organização. Compreende a identificação e análise de aspectos 
que possam interferir/estejam interferindo no bem-estar dos indivíduos ou da coletividade, 
como também a proposição de soluções. Envolve a realização de visitas 
domiciliares/institucionais, entrevistas e pesquisas, a elaboração de projetos para concessão 
de benefícios sociais, a organização de atividades de promoção social e a participação em 
programas para promoção da saúde, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Serviço Social, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica14 

 
Digitação de textos. 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio especializado 
 
Especialidade: Tradução e Interpretação15 
 
 
Atribuição Básica: 

 
                                                 

• 14 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
 

• 15 Deverá ser acrescentado à nomenclatura do cargo o idioma (ex. inglês, francês, alemão) 
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Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. 
Compreende a tradução de artigos, documentos e textos diversos, cartas rogatórias, 
transpondo-os de um idioma para outro e procurando transmitir fielmente a idéia do 
original, permitindo a leitura e possibilitando o conhecimento e divulgação dos mesmos. 
Inclui a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência em língua estrangeira. 
Envolve a tradução de palavras pronunciadas em outro idioma, favorecendo a comunicação 
entre pessoas que falam idiomas diferentes, bem como outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Letras - Tradução, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica16  

 
Digitação de textos. 
 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Administrativa 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer auxílio técnico e 
administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos 
julgadores e o exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
organização. Compreende o processamento de feitos, a redação de minutas, o levantamento 
de dados para elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas, projetos e para a 

                                                 
• 16 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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instrução de processos, a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, a emissão de 
pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos. Envolve 
a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente, a elaboração e conferência 
de cálculos diversos, a digitação, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de 
documentos e correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem como a 
manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica17 

 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Contabilidade 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o adequado 
acompanhamento da situação patrimonial e financeira da organização, possibilitar a 

                                                 
• 17 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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elaboração orçamentária, bem como de colaborar na liquidação de julgados e atualização de 
valores, títulos, guias e depósitos judiciais. Envolve a elaboração de cálculos, a verificação 
de contas e o fornecimento de subsídios para elaboração de relatórios e pareceres, dentre 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso de Técnico de Contabilidade, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica18 

 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Desenho Técnico 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de favorecer a execução dos trabalhos 
de construção e reformas, a adequada ocupação do espaço físico de trabalho como 
também garantir a qualidade das ilustrações das publicações do órgão. Compreende o 
desenho de anteprojetos, projetos arquitetônicos e paisagísticos, a elaboração de 
esboços, mapas e traçados topográficos, a preparação de esquemas, perspectivas, cortes 

                                                 
• 18 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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e outros detalhamentos. Envolve a realização de medições, desenhos de mobiliário, 
como também a criação e produção de ilustrações para revistas, jornais e similares, 
dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica19 

 
Desenho Técnico 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Digitação 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de possibilitar o armazenamento, controle e 
organização de informações diversas. Compreende a transferência de dados para sistema 
automatizado. Envolve a organização dos documentos a serem digitados e a inclusão, 
exclusão, alteração, impressão, conferência e correção de dados, dentre outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
                                                 

• 19 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:20 
 
Digitação de dados. 
 

 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Enfermagem 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de contribuir para promoção e 
preservação da saúde de magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus 
dependentes. Compreende a realização de curativos, inalações, administração de 
medicamentos, remoção de pontos e outros procedimentos, segundo prescrição médica. 
Envolve a preparação de pacientes para consulta, verificação de sinais vitais, 
atualização de prontuários e cuidado com a adequada utilização e conservação de 
materiais, equipamentos e medicamentos da unidade. Inclui a colaboração em 
programas de educação para saúde e o levantamento de dados para elaboração de 
relatórios, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 
                                                                                                                                                     
20 A ser verificada por intermédio de prova prática 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Enfermagem. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Informática 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de garantir a adequada automatização 
de rotinas, por intermédio do desenvolvimento, codificação, teste, implantação, 
documentação e manutenção dos programas e sistemas, dentre outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente.  

 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
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Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:21 

Elaboração de programas. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Operação de Computador 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a eficácia no 
processamento de dados e programas. Compreende a verificação, a preparação e a operação 
de equipamentos de informática, bem como o atendimento a usuários, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:22 

 
Instalação e manutenção de equipamentos de informática. 
 

                                                 
21 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Taquigrafia 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o adequado 
registro das palavras proferidas em debates, pronunciamentos, julgamentos e 
assemelhados. Compreende o auxílio no apanhamento taquigráfico, na transcrição dos 
taquigramas, a digitação de documentos, a conferência das notas taquigráficas e a 
verificação de dados processuais para elaboração de relatórios, entre outras atividades 
de mesma natureza e grau e complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:23 
 
Digitação de textos e taquigrafia. 
 

 
 

 
                                                                                                                                                     

22 A ser verificada por intermédio de prova prática 
 
23 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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(Redação dada pela Resolução nº 244/2001) 
 

 
Carreira/Cargo: 
 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

 
Atribuições Básicas: 

 
Serviços Operacionais 
 
Apoio administrativo 
 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o apoio 
administrativo necessário à execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. 
Compreende a realização, verificação e controle da qualidade do serviço de entrega, 
recepção, transporte, cópia e arquivamento de documentos, bem como outras de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:24 

 
Operar máquinas fotocopiadoras 
 

 
 
 

Carreira/Cargo: 

                                                 
• 24 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Portaria 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
recepção de magistrados, servidores e visitantes. Compreende a prestação de 
informações sobre a localização de unidades organizacionais ou pessoas nas 
dependências do órgão, o controle de entrada e saída de pessoas e materiais e outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 

 
 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Telefonia 
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Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
transmissão e recebimento de mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende a 
verificação da manutenção e a utilização correta dos equipamentos, além do atendimento 
aos usuários e o acompanhamento e controle da qualidade das mensagens transmitidas e 
recebidas, como também outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:25 

 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Artes Gráficas 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de zelar pela qualidade da 
impressão gráfica de livros, folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a 
realização, verificação e controle das operações de montagem, encadernação, arte final e 

                                                 
• 25 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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impressão, bem como a execução de atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:26 
Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e 
impressão gráfica. 
 

 
 
 

Carreira/Cargo: 
 

Técnico Judiciário 
 

Área: Serviços Gerais 
 

Especialidade: Carpintaria e Marcenaria 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
confecção e reparo de móveis e peças de madeira. Compreende a realização, a verificação e 
o controle da qualidade dos serviços de construção e montagem de quadros de aviso, 
tablados de madeira, estantes e divisórias e de conserto de móveis e peças de madeira, tais 
como portas, estantes, mesas, balcões, lambris, revestimentos em fórmica, bem como a 
execução de outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

                                                 
• 26 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática ou 

teórico-prática. 
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Requisitos 

 
Escolaridade 

 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica27 
 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Eletricidade e Comunicação 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
realização e registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e 
manutenção de equipamentos de áudio e vídeo. Compreende a operação e manutenção 
de máquinas fotográfica e filmadora e de equipamentos de gravação e amplificação de 
som. Inclui a execução de tarefas como a instalação e teste de microfones, auto-falantes 
e amplificadores, a organização de arquivos fotográficos, de áudio e de vídeo, a 
manutenção preventiva das .máquinas e equipamentos, bem como outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
                                                 
27 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Escolaridade: 

 
2o completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:28 
 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de 
equipamentos de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-
cassete. 
 
 
 
 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 

 
Especialidade: Mecânica 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o adequado 
funcionamento e a segurança dos veículos. Compreende a realização, a verificação e o 
controle dos serviços de reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas defeituosas ou 
desgastadas dos veículos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
                                                                                                                                                     
28 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Formação Especializada: 

 
Curso de mecânica de automóveis. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:29 

 
Verificação, reparo e manutenção de veículos. 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Segurança e Transporte 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de zelar pela segurança dos 
magistrados, servidores, visitantes, instalações e bens patrimoniais do órgão, como 
também garantir a adequada condução de veículos oficiais. Compreende o controle de 
entrada e saída de pessoas e bens, a realização de rondas para verificação das condições 
das instalações, a direção defensiva de veículos oficiais, o registro de ocorrências que 
fogem à rotina e de incidentes ocorridos com veículos, a execução de atividades de 
prevenção e combate a incêndios, e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 
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Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:30 

 
Direção de automóveis. 
 
 

 
 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada operação 
e manutenção de equipamentos elétricos e telefônicos. Compreende a utilização de 
ferramentas, manuais e equipamentos. Inclui tarefas como a programação da central 
telefônica, a instalação e teste de ramais e linhas telefônicas, a inspeção e realização de 
manutenção preventiva em instalações e aparelhos elétricos, bem como outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
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Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:31 

 
Manutenção e realização de instalações elétricas e telefônicas. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Carpintaria e Marcenaria 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada confecção 
e reparo de móveis e peças de madeira. Compreende a construção e montagem de quadros 
de aviso, tablados de madeira, estantes e divisórias, o conserto de móveis e peças de 
madeira, tais como: portas, estantes, mesas, balcões, lambris, revestimentos em fórmica e 
laminados de madeira; e a execução de outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 
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Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:32 
 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Eletricidade e Comunicação 

 
Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada 
realização e registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e 
manutenção de equipamentos de áudio e vídeo. Compreende o auxílio na operação e 
manutenção de máquinas fotográfica e filmadora e de equipamentos de gravação e 
amplificação de som. Inclui a assistência na execução de tarefas como a instalação e 
teste de microfones, auto-falantes e amplificadores, na organização de arquivos 
fotográficos, de áudio e de vídeo, na manutenção preventiva das máquinas e 
equipamentos, bem como na realização de outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 

 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
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Habilidade Específica:33 

 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de 
equipamentos de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-cassete. 
 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços Gráficos 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de garantir a adequada impressão 
de livros, folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a operação de 
máquinas e equipamentos e a realização de tarefas necessárias à montagem, 
encadernação, elaboração de arte final e impressão gráfica, bem como outras de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:34 
 
Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e 
impressão gráfica. 
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34 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços Mecânicos 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o adequado 
funcionamento aos veículos, máquinas e equipamentos. Compreende a realização dos 
serviços de reparo, substituição e ajuste de peças defeituosas ou desgastadas dos 
automóveis, máquinas e equipamentos e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:35 

 
Reparo e manutenção de automóveis, máquinas e equipamentos. 
 

 
 
 

(Redação dada pela Resolução nº 244/2001) 
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Carreira/Cargo: 

Auxiliar Judiciário 
 

Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuições Básicas: 

 
Serviços Operacionais 

 
Apoio administrativo 

 
Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o apoio administrativo 
necessário à execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a 
realização dos serviços de entrega, recepção, transporte, cópia e arquivamento de 
documentos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica36: 

 
Operar máquinas fotocopiadoras. 
 
 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
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Área: Serviços Gerais 
 
 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Portaria 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada recepção 
de magistrados, servidores e visitantes. Compreende o auxílio na prestação de informações 
sobre a localização de unidades organizacionais ou pessoas nas dependências do órgão, a 
colaboração no controle de entrada e saída de pessoas e materiais e outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Telefonia 
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Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a transmissão e 
recebimento de mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende o auxílio no 
estabelecimento de comunicações internas e externas, sejam elas locais ou interurbanas. 
Envolve a operação de equipamentos, o registro de mensagens transmitidas e recebidas 
e a consulta a listas telefônicas e de ramais para prestar informações, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:37 

 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 
 
 
 

                                                

 
RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999 

COM O ANEXO ALTERADO PELA RESOLUÇÃO Nº 244/01 
 
Regulamenta, no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça 

Federal de Primeiro e Segundo Graus, as atribuições dos cargos e os requisitos de formação 
especializada e experiência profissional a serem exigidos para o ingresso nas carreiras a que 
se refere o art. 1º da Lei n o 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o decidido no P.A. n o 98240030, na sessão ordinária 
realizada em 20 de setembro de 1999, CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do 
art. 2 o e no art. 6 o da Lei n o 9.421, de 24 de dezembro de 1996; 

 
• 37 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os critérios e 
procedimentos no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus, resolve: 

Art. 1 o Ficam aprovados, nos termos do anexo, as atribuições dos cargos, 
observadas as áreas de atividade, bem como os requisitos de formação especializada e 
experiência profissional, a serem exigidos para ingresso nas carreiras a que se refere o art. 1 
o da Lei n o 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

Art. 2 o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

 
MINISTRO ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO 

PRESIDENTE 
 
Publicado no Diário da Justiça EM 05/10/99 – pág. 280 – Seção I 
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ANEXO 

(Resolução n.º 244, de 18 de setembro de 2001) 
 
Carreira/Cargo: 
 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 
 
Atribuições Básicas: 
 

Serviços Operacionais 
Apoio administrativo 

Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o apoio administrativo 
necessário à execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a realização, 
verificação e controle da qualidade do serviço de entrega, recepção, transporte, cópia e 
arquivamento de documentos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

 
Requisitos 
Escolaridade: 
 2º grau completo, ou equivalente. 
Formação Especializada: 
 Não é necessária. 
Experiência Profissional: 
 Não é necessária 
.Habilidade Específica 38

 : 
 Operar máquinas fotocopiadoras. 
 
 
 

                                                 
38 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Carreira/Cargo: 
 Auxiliar Judiciário 
 Área: Serviços Gerais 
Atribuições Básicas: 

Serviços Operacionais 
Apoio administrativo 

Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o apoio administrativo 
necessário à execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a 
realização dos serviços de entrega, recepção, transporte, cópia e arquivamento de 
documentos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

 
Requisitos 
Escolaridade: 
 1º grau completo. 
Formação Especializada: 
 Não é necessária. 
Experiência Profissional: 
 Não é necessária. 
Habilidade Específica 39

 : 
 Operar máquinas fotocopiadoras 
 

 
 

                                                 
39 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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CONSOLIDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999, 
COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELAS RESOLUÇÕES 244, DE 18 DE 
SETEMBRO DE 2001, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2001 E 316, DE 23 DE MAIO DE 2003, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 
27 DE MAIO DE 2003. 

RESOLUÇÃO Nº 212, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999 
Regulamenta, no âmbito do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as 
atribuições dos cargos e os requisitos de formação 
especializada e experiência profissional a serem 
exigidos para o ingresso nas carreiras a que se refere o 
art. 1o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no P.A. no 98240030, na sessão 
ordinária realizada em 20 de setembro de 1999, 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 2o e no art. 6o 
da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os critérios e 
procedimentos no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus, resolve: 

Art. 1o Ficam aprovados, nos termos do anexo, as atribuições dos cargos, 
observadas as áreas de atividade, bem como os requisitos de formação especializada e 
experiência profissional, a serem exigidos para ingresso nas carreiras a que se refere o art. 
1o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

 

MINISTRO ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO 

PRESIDENTE 

Publicado no Diário da Justiça 
EM 05/10/99 – pág. 280 – Seção I  
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CARGOS DA JUSTIÇA FEDERAL 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS PARA INGRESSO 
SETEMBRO - 1999 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário  
 
Área. Judiciária 

 
 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. 
Compreende o processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios 
estatísticos e a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a 
indexação de documentos e o atendimento às partes, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3º grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
 

Experiência Profissional: 
 

Não é necessária. 
 
Habilidade Específica40 

 
Digitação de textos 

 

 
 

 

 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Judiciária 
 
Especialidade: Execução de Mandados 
 

 
Atribuição Básica: 
Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar o cumprimento de ordens 
judiciais. 
Compreende a realização de diligências externas relacionadas com a prática de atos 

                                                 
• 40 Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 
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de comunicação processual e de execução, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 

Curso superior completo de Direito, devidamente reconhecido. 
 

Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica41 

 
Digitação de textos. 

 

 
 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Administrativa 

 
Atribuição Básica: 

                                                 
• 41 Poderá ser verificada, a critério da administração, por intermédio de prova prática. 
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Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e 

desenvolvimento da organização. Compreende o planejamento, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação de pianos, projetos, programas ou estudos ligados à 
administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, 
bem como ao desenvolvimento organizacional, à contadoria e/ou auditoria. Envolve a 
emissão de pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações, informações em processos, 
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica42 

 
Digitação de textos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 
 

                                                 
• 42 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Arquitetura 
 

 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir a qualidade técnica dos projetos 
arquitetônicos de obras e edificações, bem como favorecer a adequada ocupação e 
ambientação do espaço físico. Compreende o planejamento e a execução de projetos e 
especificações, a realização de estudos, laudos e pareceres, como também outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Arquitetura, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica43 
 
Digitação de textos. 
 
 
 
 
 

                                                 
• 43 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Arquivologia 
 
 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a adequada preservação de 
documentos e gestão de arquivos. Compreende o planejamento, a organização, a 
coordenação e o controle dos procedimentos e operações técnicas para produção, 
tramitação, utilização, avaliação e arquivamento de documentos. Envolve a emissão 
de pareceres, relatórios, laudos, a realização de estudos, o atendimento a usuários e a 
divulgação do acervo, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Arquivologia, devidamente reconhecido ou habilitação 
legal equivalente, devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
Habilidade Específica44 
 
Digitação de textos 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Biblioteconomia 
 

 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado armazenamento e a 
recuperação de informações. Compreende a documentação, catalogação, classificação 
e indexação de documentos e a consulta para atendimento a usuários. Envolve a 
elaboração de estudos e projetos para geração e manutenção de bases de dados, 
conservação e desenvolvimento do acervo e modernização dos serviços, dentre outras 
atividades de mesma e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Biblioteconomia, devidamente reconhecido. 

                                                 
• 44 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica45 
 
Digitação de textos. 
 
 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Comunicação Social 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar a adequada divulgação 
externa e interna de atos, serviços e eventos da organização, bem como dos 
pronunciamentos de magistrados ou dirigentes do órgão. Compreende a promoção e 
divulgação de eventos sociais, o assessoramento a juízes e dirigentes em contatos com 
a imprensa, como também a elaboração, revisão e controle de matérias jornalísticas e 
para publicação, como também outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 

                                                                                                                                                     
45 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Escolaridade: 
 

3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Comunicação Social, com especialização em Jornalismo, 
Editoração ou Relações Públicas, ou curso superior de Letras, devidamente 
reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica46 

 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Contadoria 
 

 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado acompanhamento 
da situação patrimonial e financeira da organização, favorecer a elaboração 
orçamentária, bem como possibilitar a liqüidação de julgados e atualização de valores 
de títulos, guias e depósitos judiciais. Compreende a elaboração de cálculos, a 

                                                                                                                                                     
46 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

verificação de contas e a emissão de relatórios e pareceres, bem como outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Ciências Contábeis, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica47 
 
Digitação de textos. 
 

 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 

 
Especialidade: Enfermagem 
 

                                                 
47 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende 
o planejamento, a organização, a supervisão e/ou execução de serviços de 
enfermagem, tais como a realização de serviços emergenciais, o acompanhamento a 
pacientes, a manutenção dos prontuários atualizados, o controle do estoque e das 
condições de uso dos materiais, equipamentos, medicamentos, soluções, aparelhos e 
instrumentos utilizados no atendimento. Envolve o planejamento e/ou participação em 
programas de saúde e a elaboração de relatórios, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Enfermagem, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
02 anos em Enfermagem. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 
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Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Engenharia (Civil) 

Atribuição Básica: 
 

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os padrões de qualidade técnica 
e segurança das obras e reparos de edificações, bem como a adequada manutenção de 
instalações. Compreende o planejamento e elaboração de projetos e especificações, o 
assessoramento para contratação dos serviços necessários e o 
acompanhamento/fiscalização da execução, bem como outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Engenharia Civil, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
 
Habilidade Especifica48 
 
Digitação de texto. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
48 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Carreira/Cargo: 
 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Engenharia (Elétrica) 
 

 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir os padrões de qualidade técnica 
na geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, bem como a 
adequada manutenção e reparo das instalações. Compreende o planejamento e 
elaboração de projetos e especificações, o estudo de viabilidade técnico-econômica, a 
elaboração de laudos e pareceres, o assessoramento para contratação dos serviços 
necessários e o acompanhamento/fiscalização da execução, bem como outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 
 
Curso superior completo de Engenharia Elétrica, devidamente reconhecida. 
 
Experiência Profissional: 
 
Não é necessária. 
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Habilidade Específica49 
 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Estatística 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer informações que favoreçam 
a tomada de decisões e o acompanhamento da execução de atividades. 
Compreende o planejamento e desenvolvimento de investigações estatísticas. 
Inclui a coordenação dos trabalhos de coleta, a análise e interpretação de dados, 
bem como a elaboração de relatórios e divulgação de resultados, como também 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Estatística, devidamente reconhecido. 

                                                 
• 49 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica50 
 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Informática 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o adequado processamento 
automático de informações. Compreende o planejamento, o desenvolvimento, a 
documentação, a implantação e a manutenção dos sistemas informatizados de 
processamento de informações. Envolve a definição de estratégias e de novas 
metodologias a serem utilizadas para processamento, arquivamento e recuperação 
automática de informações, bem como a emissão de pareceres técnicos, o atendimento 
aos usuários dos sistemas e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 

                                                                                                                                                     
• 50 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática. 
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Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo, devidamente reconhecido, acompanhado de curso de 
especialização com carga horária mínima de 36O (Trezentas e sessenta) horas na área 
de Análise de Sistemas, ou qualquer curso superior de Informática, devidamente 
reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Medicina (Clínica Geral) 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde de magistrados, 
servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende a realização de 
exames médicos ambulatoriais, avaliação de exames complementares, atendimento 
emergencial, elaboração de laudos e pareceres técnicos, execução de perícias em juntas 
médicas e encaminhamentos para outros profissionais e/ou instituições para prestação de 
assistência médica. Inclui o planejamento e execução de- programas de saúde e o controle do 
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estoque e das condições de uso dos equipamentos, aparelhos, materiais e medicamentos 
utilizados no atendimento médico, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 

 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Medicina, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Clínica Médica. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Odontologia 
 
 
Atribuição Básica: 
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Realizar atividades de nível superior a fim de promover e preservar a saúde bucal de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. Compreende o 
diagnóstico e o tratamento de afecções da cavidade oral, a execução de perícias, além da 
elaboração e aplicação de medidas preventivas relativas a saúde bucal e geral. Envolve a 
participação em programas de saúde oral e geral e o controle do estoque e das condições de 
uso de equipamentos, aparelhos, materiais, instrumentos, medicamentos e soluções 
utilizados para atendimento odontológico, dentre outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 
 
 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Odontologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Clínica Odontológica. 

 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
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Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Psicologia (Clínica) 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de promover a saúde mental e ocupacional de 
magistrados, servidores, inativos e pensionistas. Compreende a elaboração de 
psicodiagnósticos, laudos, relatórios, pareceres técnicos, a realização de atendimento 
psicoterápico e o encaminhamento a outros profissionais de saúde e à instituições. Inclui a 
participação na elaboração e na execução de programas de saúde de caráter preventivo e 
terapêutico, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Psicologia Clínica. 
 
Habilidade Específica51 

 
Digitação de textos 

. 
 
 
 

                                                 
• 51 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Psicologia (do Trabalho) 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de subsidiar a geração de políticas de recursos 
humanos, de benefícios sociais, de saúde ocupacional e de desenvolvimento organizacional. 
Compreende o desenvolvimento, validação e aplicação de instrumentos psicométricos nas 
atividades da área de desenvolvimento de recursos humanos, tais como: recrutamento, 
seleção, lotação, acompanhamento, treinamento, avaliação de desempenho, de potencial e 
correlatos. Inclui a realização de pesquisas, estudos, bem como a emissão de pareceres e 
relatórios técnicos, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Psicologia, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica52 

 
Digitação de textos. 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Serviço Social 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de prevenir ou minimizar dificuldades de 
                                                 

• 52 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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natureza biopsicossocial que possam afetar/estejam afetando magistrados, servidores, 
inativos, pensionistas e/ou seus dependentes, bem como promover uma melhor integração 
entre família, comunidade e organização. Compreende a identificação e análise de aspectos 
que possam interferir/estejam interferindo no bem-estar dos indivíduos ou da coletividade, 
como também a proposição de soluções. Envolve a realização de visitas 
domiciliares/institucionais, entrevistas e pesquisas, a elaboração de projetos para concessão 
de benefícios sociais, a organização de atividades de promoção social e a participação em 
programas para promoção da saúde, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Serviço Social, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica53 

 
Digitação de textos. 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Analista Judiciário 
 
Área: Apoio especializado 
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 Conselho da Justiça Federal 
Especialidade: Tradução e Interpretação54 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo, 
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. 
Compreende a tradução de artigos, documentos e textos diversos, cartas rogatórias, 
transpondo-os de um idioma para outro e procurando transmitir fielmente a idéia do 
original, permitindo a leitura e possibilitando o conhecimento e divulgação dos mesmos. 
Inclui a análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência em língua estrangeira. 
Envolve a tradução de palavras pronunciadas em outro idioma, favorecendo a comunicação 
entre pessoas que falam idiomas diferentes, bem como outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
3o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso superior completo de Letras - Tradução, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica55  

 
Digitação de textos. 

 

                                                                                                                                                     
• 54 Deverá ser acrescentado à nomenclatura do cargo o idioma (ex. inglês, francês, alemão) 

 
• 55 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Administrativa 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer auxílio técnico e 
administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos 
julgadores e o exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da 
organização. Compreende o processamento de feitos, a redação de minutas, o levantamento 
de dados para elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas, projetos e para a 
instrução de processos, a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, a emissão de 
pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos. Envolve 
a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente, a elaboração e conferência 
de cálculos diversos, a digitação, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de 
documentos e correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem como a 
manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica56 

 
Digitação de textos. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Contabilidade 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o adequado 
acompanhamento da situação patrimonial e financeira da organização, possibilitar a 
                                                 

• 56 A ser verificada por intermédio de prova prática 
 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
elaboração orçamentária, bem como de colaborar na liquidação de julgados e atualização de 
valores, títulos, guias e depósitos judiciais. Envolve a elaboração de cálculos, a verificação 
de contas e o fornecimento de subsídios para elaboração de relatórios e pareceres, dentre 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso de Técnico de Contabilidade, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica57 

 
Digitação de textos. 
 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Desenho Técnico 

                                                 
• 57 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de favorecer a execução dos trabalhos de 
construção e reformas, a adequada ocupação do espaço físico de trabalho como também 
garantir a qualidade das ilustrações das publicações do órgão. Compreende o desenho de 
anteprojetos, projetos arquitetônicos e paisagísticos, a elaboração de esboços, mapas e 
traçados topográficos, a preparação de esquemas, perspectivas, cortes e outros 
detalhamentos. Envolve a realização de medições, desenhos de mobiliário, como também a 
criação e produção de ilustrações para revistas, jornais e similares, dentre outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica58 

 
Desenho Técnico 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 
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Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Digitação 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de possibilitar o armazenamento, controle e 
organização de informações diversas. Compreende a transferência de dados para sistema 
automatizado. Envolve a organização dos documentos a serem digitados e a inclusão, 
exclusão, alteração, impressão, conferência e correção de dados, dentre outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:59 
 
Digitação de dados. 
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Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Enfermagem 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de contribuir para promoção e preservação 
da saúde de magistrados, servidores, inativos e pensionistas e a de seus dependentes. 
Compreende a realização de curativos, inalações, administração de medicamentos, remoção 
de pontos e outros procedimentos, segundo prescrição médica. Envolve a preparação de 
pacientes para consulta, verificação de sinais vitais, atualização de prontuários e cuidado 
com a adequada utilização e conservação de materiais, equipamentos e medicamentos da 
unidade. Inclui a colaboração em programas de educação para saúde e o levantamento de 
dados para elaboração de relatórios, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, devidamente reconhecido. 
 
Experiência Profissional: 

 
2 anos em Enfermagem. 
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Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Informática 

 
Atribuição Básica: 
 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de garantir a adequada automatização de 
rotinas, por intermédio do desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação 
e manutenção dos programas e sistemas, dentre outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

2o grau completo, ou equivalente.  

 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 
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Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:60 

Elaboração de programas. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Operação de Computador 
 

Atribuição Básica: 
 

Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a eficácia no 
processamento de dados e programas. Compreende a verificação, a preparação e a operação 
de equipamentos de informática, bem como o atendimento a usuários, dentre outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 
 
2o grau completo, ou equivalente.  
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Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:61 

 
Instalação e manutenção de equipamentos de informática. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Apoio Especializado 
 
Especialidade: Taquigrafia 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de favorecer o adequado 
registro das palavras proferidas em debates, pronunciamentos, julgamentos e assemelhados. 
Compreende o auxílio no apanhamento taquigráfico, na transcrição dos taquigramas, a 
digitação de documentos, a conferência das notas taquigráficas e a verificação de dados 
processuais para elaboração de relatórios, entre outras atividades de mesma natureza e grau 
e complexidade. 

                                                                                                                                                     
61 A ser verificada por intermédio de prova prática 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:62 
 
Digitação de textos e taquigrafia. 
 

 
 

 
 
 

Anexo alterado pela Resolução nº 316/2003 
 

 
Carreira/Cargo: 
 
Técnico Judiciário 
Área: Serviços Gerais 

 

Atribuições Básicas: 
 

Serviços Operacionais 
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Apoio administrativo 
 
“Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o apoio administrativo 
necessário à execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a recepção e 
arquivamento de documentos, bem como outras atividades de mesma natureza e 
complexidade”.(Redação dada pela Resolução nº 316/2003) 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
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Área: Serviços Gerais 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Portaria 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
recepção de magistrados, servidores e visitantes. Compreende a prestação de informações 
sobre a localização de unidades organizacionais ou pessoas nas dependências do órgão, o 
controle de entrada e saída de pessoas e materiais e outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 
Não é necessária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Telefonia 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
transmissão e recebimento de mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende a 
verificação da manutenção e a utilização correta dos equipamentos, além do atendimento 
aos usuários e o acompanhamento e controle da qualidade das mensagens transmitidas e 
recebidas, como também outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
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Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:63 

 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 
 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Artes Gráficas 
 

 
Atribuição Básica: 

                                                 
• 63 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 
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Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de zelar pela qualidade da 
impressão gráfica de livros, folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a 
realização, verificação e controle das operações de montagem, encadernação, arte final e 
impressão, bem como a execução de atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:64 
Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e 
impressão gráfica. 
 

 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 

                                                 
• 64 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática ou 

teórico-prática. 
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Área: Serviços Gerais 

 
Especialidade: Carpintaria e Marcenaria 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
confecção e reparo de móveis e peças de madeira. Compreende a realização, a verificação e 
o controle da qualidade dos serviços de construção e montagem de quadros de aviso, 
tablados de madeira, estantes e divisórias e de conserto de móveis e peças de madeira, tais 
como portas, estantes, mesas, balcões, lambris, revestimentos em fórmica, bem como a 
execução de outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade 

 
2o grau completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica65 
 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 
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Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Eletricidade e Comunicação 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada 
realização e registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e 
manutenção de equipamentos de áudio e vídeo. Compreende a operação e manutenção de 
máquinas fotográfica e filmadora e de equipamentos de gravação e amplificação de som. 
Inclui a execução de tarefas como a instalação e teste de microfones, auto-falantes e 
amplificadores, a organização de arquivos fotográficos, de áudio e de vídeo, a manutenção 
preventiva das .máquinas e equipamentos, bem como outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o completo, ou equivalente.  
 
Formação Especializada:  

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
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Habilidade Específica:66 
 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de 
equipamentos de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-
cassete. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 

 
Especialidade: Mecânica 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Executar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o adequado 
funcionamento e a segurança dos veículos. Compreende a realização, a verificação e o 
controle dos serviços de reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas defeituosas ou 
desgastadas dos veículos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Curso de mecânica de automóveis. 
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Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:67 

 
Verificação, reparo e manutenção de veículos. 
 

 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Segurança e Transporte 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário a fim de zelar pela segurança dos magistrados, 
servidores, visitantes, instalações e bens patrimoniais do órgão, como também garantir a 
adequada condução de veículos oficiais. Compreende o controle de entrada e saída de 
pessoas e bens, a realização de rondas para verificação das condições das instalações, a 
direção defensiva de veículos oficiais, o registro de ocorrências que fogem à rotina e de 
incidentes ocorridos com veículos, a execução de atividades de prevenção e combate a 
incêndios, e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 
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Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:68 

 
Direção de automóveis. 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Técnico Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 
Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir a adequada operação 
e manutenção de equipamentos elétricos e telefônicos. Compreende a utilização de 
ferramentas, manuais e equipamentos. Inclui tarefas como a programação da central 
telefônica, a instalação e teste de ramais e linhas telefônicas, a inspeção e realização de 
manutenção preventiva em instalações e aparelhos elétricos, bem como outras atividades de 

                                                                                                                                                     
• 68 A ser comprovada com a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, categoria 

“C” ou “D”, por ocasião da nomeação 
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mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
2o grau completo, ou equivalente. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:69 

 
Manutenção e realização de instalações elétricas e telefônicas. 
 

 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Carpintaria e Marcenaria 
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Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada confecção 
e reparo de móveis e peças de madeira. Compreende a construção e montagem de quadros 
de aviso, tablados de madeira, estantes e divisórias, o conserto de móveis e peças de 
madeira, tais como: portas, estantes, mesas, balcões, lambris, revestimentos em fórmica e 
laminados de madeira; e a execução de outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:70 
 
Confecção e reparo de móveis e peças de madeira. 
 

 
 
 
 

 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
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Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Eletricidade e Comunicação 

 
Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada realização 
e registro de eventos por intermédio da instalação elétrica, operação e manutenção de 
equipamentos de áudio e vídeo. Compreende o auxílio na operação e manutenção de 
máquinas fotográfica e filmadora e de equipamentos de gravação e amplificação de som. 
Inclui a assistência na execução de tarefas como a instalação e teste de microfones, auto-
falantes e amplificadores, na organização de arquivos fotográficos, de áudio e de vídeo, na 
manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, bem como na realização de outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 

 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:71 

 
Operação e manutenção de máquina fotográfica, filmadora e instalação e operação de equipamentos 
de gravação e amplificação de som e de aparelhos de televisão e video-cassete. 
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 Conselho da Justiça Federal 
 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços Gráficos 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de garantir a adequada impressão de 
livros, folhetos, revistas, cartazes, jornais e folders. Compreende a operação de máquinas e 
equipamentos e a realização de tarefas necessárias à montagem, encadernação, elaboração 
de arte final e impressão gráfica, bem como outras de mesma natureza e grau de 
complexidade. 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:72 
 
Operação e manutenção de máquinas e equipamentos para montagem, encadernação e 
impressão gráfica. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 
 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 
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 Conselho da Justiça Federal 

 
Serviços Mecânicos 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o adequado 
funcionamento aos veículos, máquinas e equipamentos. Compreende a realização dos 
serviços de reparo, substituição e ajuste de peças defeituosas ou desgastadas dos 
automóveis, máquinas e equipamentos e outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:73 

 
Reparo e manutenção de automóveis, máquinas e equipamentos. 
 

 
 
 
 

Anexo alterado pela Resolução nº 316/2003 
 
Carreira/Cargo: 

                                                 
• 73 Poderá ser verificada, a critério da Administração, por intermédio de prova prática 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 

 

 
Atribuições Básicas: 

 
Serviços Operacionais 

 
Apoio administrativo 

 
“Realizar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar o apoio administrativo necessário à 
execução dos trabalhos de todas as unidades do órgão. Compreende a realização dos serviços de 
recepção e arquivamento de documentos, bem como outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade”. 
Redação dada pela Resolução nº 316/2003) 

 
 

 
 

Requisitos 
 
 

Escolaridade: 
 
 

1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
Não é necessária 
 

 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Portaria 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a adequada recepção 
de magistrados, servidores e visitantes. Compreende o auxílio na prestação de informações 
sobre a localização de unidades organizacionais ou pessoas nas dependências do órgão, a 
colaboração no controle de entrada e saída de pessoas e materiais e outras atividades de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica: 

 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
Não é necessária. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Carreira/Cargo: 

 
Auxiliar Judiciário 

 
Área: Serviços Gerais 
 

 
Atribuição Básica: 

 
Serviços de Telefonia 

 
Executar atividades de nível auxiliar com a finalidade de possibilitar a transmissão e 
recebimento de mensagens via telefone, fac-símile ou telex. Compreende o auxílio no 
estabelecimento de comunicações internas e externas, sejam elas locais ou interurbanas. 
Envolve a operação de equipamentos, o registro de mensagens transmitidas e recebidas e a 
consulta a listas telefônicas e de ramais para prestar informações, dentre outras atividades 
de mesma natureza e grau de complexidade. 
 

 
Requisitos 

 
Escolaridade: 

 
1o grau completo. 
 
Formação Especializada: 

 
Não é necessária. 



  
 
 Conselho da Justiça Federal 
 
Experiência Profissional: 

 
Não é necessária. 
 
Habilidade Específica:74 

 
Operação de mesa telefônica, fac-símile e telex. 
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