
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA - 7208517

Regulamenta a rescisão dos contratos de estagiários na SSJ/STM/PA

O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM , no uso de suas
atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0004161-84.2018.4.01.8010 ,

CONSIDERANDO as restrições orçamentárias estabelecidas pela Direção do Foro da
Seção Judiciária do Pará, especialmente aquelas estabelecidas na Planilha 7105506;

CONSIDERANDO as recomendações, também feitas pela DIREF, no despacho
410565.

 
RESOLVE:

Art. 1º. Serão, prioritariamente, desligados os estagiários que contem com menos de 01 ano
de contrato pendente ou que se encontrem a menos de um ano de sua formatura.
Parágrafo único. Na hipótese de a regra do caput implicar no desligamento de um número de
estagiários superior ao necessário, somente serão desligados, em ordem crescente de tempo
de contrato remanescente,  tantos quantos forem os suficientes para a adequação aos números
estabelecidos pela DIREF.
Art. 2º. A escolha pelo desligamento se dará, prioritariamente, dentro de cada setor.
Art. 3º. Entre os estagiários remanescentes após a incidência do art. 1º,  caso ainda haja
necessidade de outros desligamentos, deverão ser, prioritariamente, mantidos os estagiários
mais antigos.
Art. 4º. Realizados os procedimentos acima, os estagiários remanescentes deverão, se
necessário, ser convocados a adaptarem seus horários de trabalho, respeitada sua carga
horária diária, às novas necessidades do setor, sob pena de seu eventual desligamento. 
Art. 5º. Os estagiários desligados na forma da presente portaria que ainda contem com mais
de um ano de contrato pendente, serão reincluídos na lista de convocação, observadas suas
classificações originais, de modo que poderão vir a ser novamente convocados no caso de
surgimento de vagas para que cumpram o tempo remanescente no momento do desligamento.
Art. 6º. No caso de nova convocação na forma do artigo acima, os estagiários somente
poderão ser outra vez contratados, caso, até a data de sua provável formatura, ainda haja
período de tempo superior a um ano.    

 

Documento assinado eletronicamente por Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho,
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 22/11/2018, às 16:37 (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
7208517 e o código CRC 67FA267C.
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