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PORTARIA/COJEF 31 DE 09/11/2011*

Esclarece os procedimentos e as funcionalidades do sistema e-Conciliador.

O COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA PRIMEIRA REGIÃO no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o constante 
nos autos do Processo Administrativo – TRF1 considerando a necessidade de esclarecer o uso do sistema e-Conciliador, os procedimentos e as 
funcionalidades que a página dispõe,

Resolve:
Art. 1º Esclarecer que o sistema contém 4 perfis:
i.Perfil de Candidato: Usuário externo que tenha interesse a concorrer à vaga de conciliador;
ii.Perfil de Administrador: Visualiza por meio de gráficos, a quantidade e status dos inscritos em todas as regiões, podendo também, cadastrar 

ou remover competências que diz respeito às varas JEF.
iii.Perfil de Cojef Regional: Responsável pelas avaliações do candidato (currículo e recurso) e encaminha o candidato para entrevistas.
iv.Perfil de Juiz: Responsável por entrevistar o candidato.
Art. 2º O Perfil de Administrador possibilita o acesso do administrador ao sistema para consultar os dados (gráficos), das Seções e Subseções 

específicas ou de toda primeira região. 
§ 1º No menu “Administrar – Jefs”, aparece para o administrador a lista de competências que diz respeito as varas que são JEF, sendo que 

as opções cadastradas, interferem na quantidade de varas que aparecem para os candidatos. O administrador poderá inserir ou excluir novas 
competências, ficando ciente que todos os logs de exclusão e inserção estarão salvos no sistema.

Art. 3º O Perfil de Candidato possibilita o cadastro do interessado à conciliador à uma determinada Vara.
§ 1º O interessado deve acessar o sistema, no menu “Inscrição – Candidatar-se”, irá aparecer um campo com todas as Seções / Subseções 

do TRF1 Região para o candidato, após ele selecionar qual deseja se candidatar, irão aparecer as Varas disponíveis.
§ 2º O candidato poderá selecionar mais de uma vara para se inscrever.
§ 3º Após a confirmação da inscrição, o candidato receberá um e-mail informando os dados da inscrição.
§ 4º O status inicial da inscrição ficará como “Em Análise”, o que indica que a inscrição foi efetuada e encaminhada para JEF Regional para 

avaliação do currículo.
§ 5º Após a avaliação da JEF Regional, o candidato receberá um novo e-mail, informando a data, hora juiz entrevistador (caso tenha sido 

aprovado) ou informação sobre a não aprovação. Estes dados poderão ser consultados no próprio sistema.
§ 6º Caso o candidato não passe na entrevista com o juiz, o mesmo terá direito a entrar com recurso, que será julgado pela Cojef Regional, 

podendo assim marcar nova entrevista para o candidato ou não aceitar.
Art. 4º O Perfil de Cojef Regional possibilita que o servidor/supervisor da Cojef Regional realize a avaliação do candidato. 
§ 1º No menu “Inscritos – Novos”, constará todos os candidatos que ainda não foram avaliados. 
§ 2º A avaliação consiste na análise do currículo, descrevendo os dados dessa análise e informando se o candidato foi Apto ou Não Apto. 
§ 3º Caso o candidato tenha sido Apto, o servidor deverá cadastrar a data (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm) e a matricula do juiz que irá 

entrevistar o candidato.
§ 4º No menu “Inscritos – Recursos Solicitados” estarão disponíveis todos os candidatos que não foram aprovados na entrevista com o juiz, 

porém entraram com recurso para obter nova entrevista.
§ 5º O responsável poderá consultar todo o processo de entrevista do candidato desde o início, e assim analisar seu recurso e informar se o 

recurso foi aprovado ou não. Caso o candidato tenha sido Apto, deverá, novamente, ser cadastrada a data (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm) e a matrícula 
do juiz que irá entrevistar o candidato, nesse caso o juiz entrevistador poderá ser o mesmo ou um novo juiz.

§ 6º No menu “Inscritos – Aprovados” estarão disponíveis todos os candidatos aprovados. Os dados do candidato estarão disponíveis para 
o responsável entrar em contato.

§ 7º Dados como telefone de contato, endereço deverão constar no currículo.
§ 8º No menu “Inscritos – Relatórios” a Jef Regional poderá consultar por meio de gráficos a quantidade e o status dos candidatos.
Art. 5º O Perfil de juiz possibilita o acesso do magistrado do JEF ao sistema, que entrará direto na opção de “Candidatos encaminhados para 

Entrevista”, para verificar o horário marcado para entrevista.
§ 1º Após a entrevista, o juiz deverá informar os dados da entrevista no sistema e marcar a opção de Apto ou Não Apto.
§ 2º Em caso Apto, o candidato cairá automaticamente na caixa de aprovados da Cojef regional.
§ 3º Em caso de Não Apto, o interessado deverá aguardar o prazo de 06 (seis) meses para efetuar nova inscrição na vara-Jef em que foi 

avaliado. 
§ 4º As inscrições para as demais varas ficarão liberadas mesmo no caso de Não Apto.
§ 5º Todo processo é devidamente informado ao candidato por meio de e-mails.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
*Republicada por incorreção na numeração da Portaria.


