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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

PORTARIA SJ DIREF 89

                                 (Revoga a Portaria n.º 330/2014 – Diref/RO, cujo
teor estabelece critérios para contratação de estagiários no âmbito
desta Seccional e das Subseções correlatas, bem como dá outras
providências.)

O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, Diretor do Foro em exercício
da Seção Judiciária de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no Ofício DIGES n.º 50/2015 (0310395), que trata sobre o
reajuste a maior previsto para o Programa de Estágio, destinado ao pagamento do auxílio
financeiro e do auxílio-transporte;
Considerando o disposto na Resolução n.º 208/2012 – CJF, alterada pela de n.º 315/2014
- CJF;
Considerando o que dispõe a Resolução/PRESI 600-28/2009- TRF1 e Portaria
PRESI/SECOR n.º 72/2011;
Considerando a contratação de Agente de Integração, conforme Processo Administrativo
n.º 15/2014;
Considerando o Processo SEI n.º 0000386-60.2015.4.01.8012,
 

RESOLVE:

Art. 1º A contratação, os critérios para contratação, o valor do auxílio-financeiro, o
valor do auxílio-transporte e a alocação de vagas de estágio no âmbito da Seção Judiciária de Rondônia e
Subseções Judiciárias a ela vinculadas obedecerão ao disposto nesta Portaria.

Art. 2º   O recrutamento e a seleção de estagiários serão realizados por intermédio de
agente de integração, observados os seguintes critérios:

                             a - ser o candidato estudante de ensino superior regularmente matriculado e
com frequência efetiva em cursos, preferencialmente,  de Direito, Administração ou Engenharia
Civil, ou outro devidamente jusitificado pela unidade solicitada, todos devidamente
reconhecidos pelo MEC;

                             b -  cursar do 4º (quarto) ao 7º (sétimo) período do curso selecionado.

§ 1º  Na seleção e no recrutamento dos estagiários, observar-se-á o princípio
constitucional da impessoalidade, sendo vedada a adoção de critérios discriminatórios para
estabelecimento do perfil desejado, tais como: sexo, idade, raça, local de residência, bem como outros
assim considerados ou tidos irrelevantes para a realização do estágio.

§ 2.º Fica vedada a contratação de estagiário que seja cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de magistrado ou servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento, conforme Resolução 208/2012-CJF, alterada pela Resolução
315/2014-CJF, artigo 21, II.

§ 3º A solicitação de candidato ao estágio ao agente de integração será feita pela Seção
de Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos – Seder, após solicitação, por escrito, da área

https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/48146
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/28949
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/30786


Portaria SJ Diref 89 \(0330873\)         SEI 0000034-05.2015.4.01.8012 / pg. 2

interessada.

Art. 3º Os valores contidos na bolsa estágio, com efeitos financeiros a contar de
fevereiro de 2015, serão:

I -auxílio-financeiro: R$ 904,00 (novecentos e quatro reais) mensais, para
estudantes de nível superior; e

II -auxílio-transporte: R$ 7, 31 (sete reais e trinta e um centavos) diários,
considerados somente os dias úteis ou de efetivo exercício.

Art. 4º  Serão disponibilizadas 91 (noventa e uma) vagas de estágio no âmbito da
Justiça Federal em Rondônia.

§ 1º  Para a Seção Judiciária do Estado de Rondônia, serão disponibilizados 59
(cinquenta e nove) estagiários, sendo:

I - 46 (quarenta e seis) estagiários na Área Fim, distribuídos da seguinte forma:

1. 06 (seis) para a 1ª Vara;
2. 06 (seis) para a 2ª Vara;
3. 06 (seis) para a 3ª Vara;
4. 06 (seis) para a 4ª Vara;
5. 06 (seis) para a 5ª Vara;
6. 06 (seis) para a 6ª Vara;
7. 07 (sete) para a Turma Recursal;
8. 03 (três) para o Núcleo de Coordenação do JEF/Nucod.

II -    13 (treze) estagiários na Área Administrativa, distribuídos da seguinte forma:

a. 01 (uma) para a Diretoria do Foro;
b. 04 (quatro) para a Secretaria Administrativa, sendo:

1. 01 (uma) na SECAD;
2. 01 (uma) na SEMAD;
3. 01 (uma) na SESUD/SECAD; e
4. 01 (uma) no Setor de Engenharia e Arquitetura.

c. 03 (três) para o Núcleo Judiciário, sendo:

1. 02 (dois) para o NUCJU; e
2. 01 (uma) para o NUCON.

d. 05 (cinco) para o Núcleo de Administração, sendo:

1. 03 (três) para o NUCAD; e
2. 02 (duas) para a SEDER.

§ 2º  Na Subseção Judiciária de Ji-Paraná, serão disponibilizados 16 (dezesseis)
estagiários, sendo 08 (oito) para cada Vara.

§ 3º   Na Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, serão disponibilizados 08 (oito)
estagiários.

§ 4º Na Subseção Judiciária de Vilhena, serão disponibilizados 08 (oito) estagiários.

§ 5°  Do total de vagas previstas no caput, serão reservadas 10% (dez por cento) para
estudantes portadores de deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais
do estagiário, bem como as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais.
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do estagiário, bem como as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais.

Art. 5º  O diretor da unidade na qual estiver alocado o estagiário deverá encaminhar à
SEDER, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da realização do estágio, em caráter impreterível, o
relatório de frequência do estagiário, a fim de possibilitar a inclusão da bolsa na folha de pagamento do
respectivo mês.

§ 1°  O diretor da unidade poderá delegar a outro servidor a responsabilidade pelo
encaminhamento do relatório de frequência mensal do estagiário.

§ 2°  A delegação da obrigação prevista neste artigo não exime o diretor da unidade da
responsabilidade por incorreções ou atrasos no pagamento da bolsa ao estagiário.

§ 3° Quando o primeiro dia do mês corresponder a feriado, recesso ou qualquer dia sem
expediente no órgão, o prazo para encaminhamento do relatório de frequência será antecipado para o
último dia útil do mês de realização do estágio.

Art. 6º O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da 
Lei n.º 11.788, datada de 25 de setembro de 2008.

Art. 7° Aplicam-se ao estágio, no âmbito da Justiça Federal em Rondônia, a Resolução
n° CF-RES-2012/00208 - CJF, de 04 de outubro de 2012, alterada pela Resolução n.º 315, de
24/10/2014, e a Resolução/PRESI 600-28, de 18 de dezembro de 2009, do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região.

Art. 8º  Os casos omissos serão decididos pelo Diretor do Foro.

Art. 9º  Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando-se a
Portaria n.º 330/2014 – Diref/RO (0330492).

Art. 10. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Herculano Martins Nacif
Juiz Federal Diretor do Foro

em exercício

Documento assinado eletronicamente por Herculano Martins Nacif, Diretor do Foro em
exercício, em 27/02/2015, às 18:54 (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 0330873 e o código CRC C52DFA19.
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