
RESOLUÇÃO 21 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991 
 
 

Dispõe sobre os requisitos de escolaridade para o ingresso nas 
categorias funcionais do quadro de pessoal da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus da Primeira Região. 

 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo 3204/91–
TRF, em sessão do Conselho de Administração do dia 19 de dezembro de 1991, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  Os requisitos de escolaridade e formação especializada para o 

ingresso nas classes iniciais das categorias do Grupo Atividades de Apoio Judiciário e 
demais grupos são os seguintes: 

I – TÉCNICO JUDICIÁRIO 

a) ÁREA FIM – diploma de bacharel em Direito devidamente registrado ou 
comprovação legal equivalente; 

b) ÁREA MEIO – diploma de bacharel em qualquer área (licenciatura plena, 
quando se tratar de habilitação para o magistério) devidamente registrado ou 
comprovação legal equivalente; 

II – OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR – diploma de bacharel em Direito 
devidamente registrado ou comprovação legal equivalente; 

III – TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO – diploma de bacharel em qualquer área 
(licenciatura plena, quando se tratar de habilitação para magistério) devidamente 
registrado ou comprovação legal equivalente, com formação especializada em 
taquigrafia e conhecimentos de idiomas estrangeiros (inglês ou francês); 

IV – AUXILIAR JUDICIÁRIO – certificado de conclusão de ensino de 2º grau ou 
curso equivalente e especialização em datilografia; 

V – AUXILIAR JUDICIÁRIO (área de taquigrafia) – certificado de conclusão de 
ensino de 2º grau ou curso equivalente, com formação especializada em taquigrafia; 

VI – ATENDENTE JUDICIÁRIO – certificado de conclusão de ensino de 2º grau 
ou curso equivalente; 

VII – AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA – certificado de conclusão de ensino 
de 2º grau ou curso equivalente, bem como Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
“D”; 

VIII – MÉDICO – diploma de curso superior de Medicina, expedido por 
estabelecimento oficial ou legalmente reconhecido, devidamente registrado ou 
comprovação legal equivalente; 

IX – ENFERMEIRO – diploma do curso superior de Enfermagem, expedido por 
estabelecimento oficial ou legalmente reconhecido, devidamente registrado ou 
comprovação legal equivalente; 

X – PSICÓLOGO – diploma de Psicólogo, expedido por escola oficial ou 
legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal equivalente; 

XI – ENGENHEIRO – diploma de Engenheiro Civil, expedido por escola oficial ou 
legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal equivalente; 



XII – ARQUITETO – diploma de Arquiteto, expedido por escola oficial ou 
legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal equivalente; 

XIII – ADMINISTRADOR – diploma de bacharel em Administração de Empresas, 
expedido por escola oficial ou legalmente reconhecida, devidamente registrado ou 
comprovação legal equivalente; 

XIV – CONTADOR – diploma de bacharel em Ciências Contábeis, expedido por 
escola oficial ou legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação 
legal equivalente; 

XV – ESTATÍSTICO – diploma do curso de Estatística, expedido por escola oficial 
ou legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal equivalente; 

XVI – ASSISTENTE SOCIAL – diploma de Assistente Social, expedido por escola 
oficial ou legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal 
equivalente; 

XVII – BIBLIOTECÁRIO – diploma de bacharel em Biblioteconomia, expedido por 
escola oficial ou legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação 
legal equivalente; 

XVIII – ANALISTA DE SISTEMAS – diploma expedido por escola oficial ou 
legalmente reconhecida, devidamente registrado ou comprovação legal equivalente de 
um dos seguintes cursos: Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, 
Processamento de Dados, Matemática e Estatística, com formação especializada em 
análise de sistemas e linguagem de programação; 

XIX – PROGRAMADOR – certificado de conclusão de ensino de 2º grau ou curso 
equivalente, com formação especializada; 

XX – OPERADOR DE COMPUTADOR – certificado de conclusão de ensino de 2º 
grau ou curso equivalente, com formação especializada; 

XXI – DIGITADOR – certificado de conclusão de ensino de 2º grau ou curso 
equivalente, com formação especializada; 

XXII – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – certificado de conclusão de ensino de 2º 
grau ou comprovação legal equivalente, com formação especializada na área de 
auxiliar de enfermagem emitido por escola oficial ou legalmente reconhecida, 
devidamente registrado; 

XXIII – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – comprovante de 
conclusão da 4ª série do ensino de 1º grau; 

XXIV – AGENTE DE PORTARIA – comprovante de conclusão da 4ª série do 
ensino de 1º grau; 

XXV – DESENHISTA – certificado de conclusão de ensino de 2º grau ou 
equivalente, com formação especializada; 

XXVI – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE – certificado de 
conclusão de ensino de 2º grau ou equivalente, com formação especializada; 

XXVII – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – certificado de conclusão de curso 
Técnico em Contabilidade, em nível de 2º grau, devidamente registrado; 

XXVIII – TELEFONISTA – certificado de conclusão de ensino de 1º grau ou 
equivalente, com formação especializada; 

XXIX – ARTÍFICE DE MECÂNICA – comprovante de conclusão da 4ª série do 1º 
grau, com formação especializada; 



XXX – ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÕES – comprovante de 
conclusão da 4ª série do 1º grau, com formação especializada; 

XXXI – ARTÍFICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA – comprovante de conclusão 
da 4ª série do 1º grau, com formação especializada. 

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 

Juiz ANSELMO SANTIAGO 
Presidente 
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