
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJDF-DIREF

Versam estes autos sobre a realização de processo seletivo simplificado de estagiários
no âmbito desta Seção Judiciária,  por meio do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, em face
do esgotamento da lista de aprovados no último processo seletivo realizado por este Órgão, conforme
comunicado  pelo  Agente  de  Integração  Centro  de  Integração  Empresa  Escola  CIEE,  5866193,  e
informação da  Seder/Nucre, 5866194.

À  Asjur  manifestou-se  quanto  à  última  versão  do  edital,  5914399,  por  meio  do
Parecer 5922237.

A Seder/Nucre, conforme informação 5930005, juntou aos autos, para assinatura, a
versão final do edital n. 1 de 2018 do 3º Processo Seletivo de estagiários da SJDF, 5926719.

Assim, com base no parecer da Asjur, 5922237, e nas informações prestadas pela
Secad, 5931870, e pela Seder/Nucre, 5930005, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 15 da
Resolução CJF 208/2012, 2340248, que dispõe sobre a concessão de estágio a estudantes no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, e levando-se em conta os termos da Lei n.
11.788/2008,  que  dispõe  sobre  o estágio  de  estudantes,  APROVO a  minuta do  Edital  n.  01/2018,
5914399,  com vistas à  realização de processo seletivo simplificado de estagiários  no âmbito desta
Seção Judiciária, a ser planejado, executado e acompanhado pelo Centro de Integração Empresa-Escola
- CIEE, conforme disposto no  Contrato SJ/DF n. 5/2014, 5866187.

Publique-se.

Ao Nucre, para providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 17/04/2018, às 12:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5931875 e o código CRC 36B76418.
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