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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA SJPA-DIREF 282/2021

Dispõe sobre o número de vagas, valor da auxílio financeiro e do auxílio-
transporte de estagiários da Seção Judiciária do Pará, a partir de 01 de
janeiro de 2022.

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas
atribuições legais;

Considerando a edição da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
estágio de estudantes, e a sua regulamentação, no âmbito da Justiça Federal, por meio da Resolução n.
208/2012, do Conselho da Justiça Federal;

Considerando a necessidade de se determinar os valores do auxílio financeiro e do
auxílio-transporte devidos aos estagiários, de maneira a ajustá-los à realidade desta Seção e das Subseções
a ela vinculadas, para melhor atender às necessidades dos estudantes, nos termos da Resolução
mencionada;

Considerando a previsão de créditos orçamentários no Orçamento da Seccional para
o exercício de 2022;

Considerando, finalmente, a competência estabelecida por intermédio da Resolução
PRESI/TRF1 n. 600-28/2009, RESOLVE:

I - AUTORIZAR, a partir de 01 de janeiro de 2022, a contratação adicional de 26 (vinte
e seis) estagiários de Nível Superior para serem distribuídas entre a sede e as Subseções Judiciárias do
Pará;

II - FIXAR, a partir de 01 de janeiro de 2022, o valor do auxílio financeiro das Bolsas
de Estágio em R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) para estudantes de nível superior.

III - AUTORIZAR ainda, a majoração do valor das cotas diárias do Auxílio-Transporte,
fixando-as em R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) para Belém, sede desta Seção Judiciária, e demais
Subseções Judiciárias vinculadas, com efeitos financeiros a contar de 01.01.2022.

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

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
18/10/2021, às 15:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
14253544 e o código CRC E784C71D.

 
Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/

0007866-85.2021.4.01.8010 14253544v3


