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EDITAL N.3/2015

II PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
CURSO DE DIREITO

0 JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS-MG, DR. RONALDO
SANTOS DE OLIVEIRA, de acordo com as instruções deste Edital, da Lei 11.788/2008 e da
Resolução n° 208/2012 do Conselho da Justiça Federal e com os normativos internos do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, torna público o Processo Seletivo de Estágio para estudantes do curso
de Direito, conforme as disposições a seguir:

1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Este Processo Seletivo tem por finalidade o preenchimento e formação de cadastro de reserva de
vagas de estágio que surgirem durante o período de validade do presente certame para o curso de
Direito, para os semestres elencados no item 1.5.
A Diretoria da Subseção Judiciária de Sete Lagoas constituirá Comissão Examinadora, formada de
Juiz e servidores, para a execução deste processo seletivo em todas as suas fases.
1.2 O estágio na Justiça Federal/MG será realizado em vinte horas semanais, distribuídas em quatro
horas diárias, de segunda à sexta-feíra e tem como contraprestação bolsa mensal de R$ 860,00
(oitocentos e sessenta reais), acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 5,60 (cinco reais e
sessenta centavos) por dia de atividade no mês, sendo tais valores reajustáveis de acordo com a
disponibilidade orçamentaria do Tribunal Regional Federai da Primeira Região.
1.3 Esse valor será consignado em Termo de Compromisso a ser firmado entre o estagiário e a
Justiça Federal do 1° Grau - Subseção Judiciária de Sete Lagoas, com interveniência da instituição de
ensino superior, e poderá ser alterado por ato da Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a

Região.
1.4 O processo seletivo será regido por este edital e seus eventuais aditamentos, erratas, instruções,
comunicados e convocações dele decorrentes, obedecida a legislação atinente.
1.5 A participação (inscrição e entrega de documentos) no presente processo seletivo é aberta a todos
os alunos do curso de direito, regularmente matriculados, a partir do 2° semestre, inclusive, até o 9°
semestre, inclusive, que estudam em instituições de ensino superior oficialmente reconhecidas.
1.6 A Seleção compreenderá a verificação de conhecimentos do candidato por meio de provas
escritas, questões objetivas e subjetivas.

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizar-se-ão no período de 27/04/2015 a 06/05/2015, das 9h ás
17h, na Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP, 3° andar do edificio-sede da Justiça
Federal, situado na Rua Santos Dumont, 140, Canaã, Sete Lagoas - MG.
2.2 Os candidatos deverão preencher e assinar o formulário de inscrição e entregar:
1 - cópia do documento de identidade (RG);
II-cópia do CPF;
2.2 O ato de inscrição implica a plena concordância por parte do candidato com as normas deste
edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
2.3 Não será admitida inscrição via fac-símile, condicional ou extemporânea.
2.4 O formulário de inscrição será fornecido pela Seção de Suporte Administrativo e Operacional -
SESAP - da Subseção Judiciária de Sete Lagoas; a exatidão das informações é de inteira
responsabilidade do candidato.
2.5 Será permitida a inscrição por terceiro, mediante procuração para o fim específico, acompanhada
de cópia do documento de identidade do candidato e do procurador.
2.6 O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Diretoria da Subseção Judiciária de Sete
Lagoas.
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3 - DA CONTRATAÇÃO

3.1 Os candidatos aprovados serão convocados á medida que surgirem vagas na Subseção Judiciária
de Sete Lagoas - MG, respeitada a ordem de classificação no concurso e a disponibilidade
orçamentaria e financeira da Justiça Federal / MG.
3.2 Somente será contratado o candidato da área de direito, regularmente matriculado em instituição
de ensino superior oficialmente reconhecida, e que esteja cursando, na data da convocação, a partir
do 2° semestre, inclusive, até o 9° semestre.
3.3 O candidato convocado para a contratação apresentará, as suas expensas, exame médico que
comprove sua saúde física e mental.
3.4 Aceita a vaga para a qual foi convocado, o candidato aprovado terá 5 (cinco) dias úteis para
providenciar e apresentar a documentação necessária para o ingresso nas atividades de estágio, a
saber: (1) histórico escolar atualizado; (2) declaração que comprove a regularidade de matricula, com
o registro do período no qual o aluno estiver matriculado; (3) carteira de identidade (original), ou cópia
autenticada; (4) CPF (original), ou cópia autenticada; (6) título de eleitor (original), ou cópia
autenticada; (7) 1 foto 3x4 ; (8) atestado de saúde e (9) comprovante de residência (original).
3.4.1 As cópias poderão ser simples, desde que se apresentem os originais no momento da inscrição.
3.5 A classificação para o cadastro de reserva de estagiários não gera direito â contratação, porém
garante aos classificados a observância da ordem quando do ato de preenchimento das vagas.
3.6 Cabe à administração a escolha da área de atuação do estagiário.
3.7 O candidato aprovado que, por qualquer motivo, não atender á convocação, ou não preencher
quaisquer dos requisitos exigidos neste edital, será automaticamente desclassificado do processo
seletivo.
3.8 Não será fornecido ao candidato comprovante de classificação no processo seletivo, valendo, para
esse fim, a lista de classificação divulgada no endereço eletrônico www.ifmg.jus.br.

4 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1. Aos portadores de necessidade especial é assegurado o direito de inscrição no presente processo
seletivo.
4.2. Em obediência ao disposto no parágrafo 5°, do artigo 17, da Lei 11.788/08, será reservado aos
candidatos aprovados portadores de necessidade especial o percentual de 10% (dez por cento) das
vagas oferecidas, nas áreas de Direito.
4.3. Para cada dez vagas, uma vaga caberá ao candidato portador de necessidades especiais.
4.4. Caso não existam candidatos portadores de necessidades especiais aptos em número suficiente
para preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo,
serão convocados estudantes da lista geral.
4.5. O candidato portador de necessidade especial, aprovado e convocado, será submetido á
avaliação por parte da comissão examinadora, devendo apresentar, previamente à contratação, as
suas expensas, laudo de especialista que ateste a deficiência, emitido há no máximo 6 (seis) meses, a
fim de se verificar o enquadramento de sua condição especial nas categorias legais, bem como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do estágio.
4.6. O candidato portador de necessidade especial que não declarar sua condição no ato da inscrição
não poderá posteriormente solicitar seu enquadramento como tal ou interpor recurso invocando sua
situação especial.

5 - DO PROCESSO SELETIVO

5.1 O processo seletivo abrangerá:
5.1.1 Provas escritas (questões objetivas e subjetivas), para a área de direito;

5.2 DO CURSO DE DIREITO

5.2.1 DAS PROVAS

5.2.1.1 As provas serão realizadas em duas etapas, no mesmo dia e horário, o tempo para a
realização será de 4h (quatro) horas, sem possibilidade de prorrogação.



J 3
-—f"

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU
SEÇÀO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS

5.2.1.2 A primeira etapa será constituída de 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha
(com quatro alternativas cada questão), cada uma valendo 1 (um) ponto, totalizando 25,00 (vinte e
cinco) pontos, e versarão sobre os assuntos constantes do conteúdo programático anexo.
5.2.1.3 A segunda etapa será constituída de 02 (duas) questões subjetivas, no valor de 10,00 pontos
cada, que versarão sobre os assuntos constantes do conteúdo programático anexo, cada uma com no
máximo 30 (trinta) linhas.
5.2.IA Somente serão corrigidas as provas da segunda etapa dos candidatos que atingirem a nota
mínima de 13 (treze) pontos na primeira etapa, considerando-se automaticamente eliminado aquele
que não atingir essa pontuação mínima. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a
10 pontos na 2a etapa.
5.2.1.5 As provas serão aplicadas em salas cedidas pelo Centro Universitário de Sete Lagoas -
UNIFEMM, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, n. 2.765, bairro Santo António, Sete
Lagoas-MG, no dia 30/05/2015, sábado, com início às 13 horas e 30 minutos e previsão de
término às 17 horas e 30 minutos.
5.2.1.6 A critério da Administração, poderá haver mudança na data e horário de realização das provas,
o que será comunicado, com antecedência, por e-mail, a todos os inscritos.
5.2.1.7 O candidato deverá apresentar-se para a prova, munido de documento de identidade original,
com fotografia, de caneta esferográfica (tinta azul ou preta), com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do início da prova.
5.2.1.8 Será eliminado o candidato que deixar de comparecer à hora designada, para a realização da
prova.
5.2.1.9 Não haverá, sob nenhum pretexto, substituição das folhas de resposta.
5.2.1.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta durante a realização das provas, sob pena de
eliminação do candidato.
5.2.1.11 O candidato deverá preencher, de próprio punho e com clareza, o quadro de identificação da
prova, não admitidas rasuras.
5.2.1.12 Preenchido o quadro de identificação, a Comissão Examinadora verificará, quando da
correção da prova, a coincidência entre as assinaturas do folheto de prova e as do formulário de
inscrição correspondente.
5.2.1.13 O envelope com os cadernos de prova, lacrado e rubricado por membros da Comissão
Examinadora, será aberto por membro da Comissão, no início da realização das provas, na presença
dos candidatos.
5.2.1.14 Restituídos todos os cadernos de prova, devidamente respondidos, o servidor encarregado os
reunirá em envelope, que lacrará.
5.2.1.15 Poderão levares cadernos de prova os candidatos que ficarem até o final da aplicação.

6-CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1 A classificação dar-se-á pela ordem decrescente da nota obtida nas provas.
6.2 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do
centésimo.
6.3 Em caso de empate, utilizar-se-ão, para os alunos de direito, a seguinte sequência de critérios
para desempate: a) ter obtido maior nota na prova de Direito Constitucional; (b) ter obtido maior nota
na prova de Direito Previdenciário; (c) o candidato mais velho.

7 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

7.1 O gabarito e resultado da 1a etapa serão afixados no prédio da Justiça Federal - Subseção
Judiciária de Sete lagoas, no dia 02/06/2015, às 13 horas. Será de 02 (dois) dias úteis o prazo para
vista da prova e aviamento de recurso, a contar da divulgação do resultado
7.1.1 O resultado da 2a etapa e a classificação serão afixados no prédio da Justiça Federal -
Subseção Judiciária de Sete Lagoas, no dia 10/06/2015, às 13 horas, bem como publicados no
endereço eletrônico www.ifmg.ius.br, a partir das 18 horas. Será de 02 (dois) dias úteis o prazo de
aviamento de recurso, a contar da divulgação do resultado.
7.1.2 Será realizado sorteio que determinará a posição dos eventuais Portadores de Necessidades
Especiais entre a 1a e a 10a colocação, no dia 11/06/2015, às 15 horas, momento no qual todos os
candidatos estão previamente convocados para presenciarem o ato.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS

7.2 O resultado final, após o julgamento de eventuais recursos, será divulgado no dia 18/06/2015,
com afixação no prédio da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG, bem como
publicado no endereço eletrônico www.ifma.ius.br, a partir das 18 horas.

8 - DA VISTA DE PROVA E DO RECURSO

8.1 Será comum e de 02 (dois) dias úteis o prazo para vista da prova e aviamento de recurso, a contar
da divulgação do resultado.
8.2 A concessão de vista da prova e o recebimento dos recursos ocorrerão na Seção de Suporte
Administrativo e Operacional - SESAP - da Subseção Judiciária de Sete Lagoas.
8.3 Somente serão aceitos os recursos protocolizados na sede da Subseção Judiciária de Sete
Lagoas, até as 18 horas.
8.4 Os recursos serão apreciados pela Comissão Examinadora, que os julgará em 02 (dois) dias úteis,
contados do final do prazo recursal, com posterior divulgação do resultado final, no prédio da Justiça
Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas, bem como no endereço eletrônico www.ifmg.ius.br.
8.5 É irrecorrível a decisão tomada no julgamento do recurso.

9 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

9.1 Os candidatos selecionados serão convocados na ordem da classificação, de acordo com o
número de vagas existentes na data do certame, ou que venham a surgir no período de validade do
Edital.
9.2 Poder-se-á rescindir o estágio por vontade unilateral, a qualquer tempo, sem geração de direitos,
ressalvado o de expedição de declaração ou certificado de estágio, na forma da legislação vigente.
9.3 O estágio terá duração de, no mínimo, 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação, se
houver interesse das partes, até o limite máximo de 2 (dois) anos, consecutivos ou não.
9.4 Será considerado, para efeito de cálculo da remuneração, o Acompanhamento Mensal de Estágio
- frequência diária do estagiário, o que autoriza a dedução do valor equivalente ao dia, ou dias, de
ausência não justificada.
9.5 O desligamento do estagiário dar-se-á em conformidade com o disposto na Resolução n° 208 de
04/10/2012, do Conselho da Justiça Federal.
9.6 O pagamento da bolsa será suspenso a partir da data de desligamento do estagiário, qualquer que
seja a causa.
9.7 Na forma do artigo 9°, da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, será contratado seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários, com apólice compatível com os valores de mercado.
9.8 O estagiário firmará Termo de Compromisso, pelo qual se obrigará a cumprir as normas
disciplinares estabelecidas pela Justiça Federal.
9.9 Nos termos do artigo 3°, da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estudante, na condição de
estagiário, não terá vínculo empregatício com a Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas
-MG.
9.10 Durante toda a duração do estágio, o estagiário manter-se-á matriculado e frequente no curso
cuja área motivou a seleção para ingresso na Justiça Federal.

10 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS

10.1 A convocação para o preenchimento de vaga de estágio na Subseção Judiciária de Sete
Lagoas/MG dar-se-á através mensagem eletrônica, utilizando-se os dados cadastrais fornecidos pelo
candidato no ato da inscrição no processo seletivo.
10.2 O candidato aprovado e contatado por e-mail deverá dar resposta, no prazo de 48 horas, sobre
sua aceitação ou não da vaga de estágio.
10.3 Fracassada a tentativa do item 10.2, o candidato será eliminado, de ofício.
10.4 Compete exclusivamente ao candidato aprovado a atualização de seus dados cadastrais,
devendo, para tanto, entregar requerimento de atualização de dados à Seção de Apoio Administrativo
e Operacional - SESAP - da Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG ou pelo telefone (31) 2106-
8004/05.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

SUBSEÇÁO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS

10.5 Em nenhuma hipótese, a Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG - será
responsabilizada pela não localização do candidato, quando esgotada a tentativa de contato por
endereço eletrônico.

11 -DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Todos os atos relativos a este processo seletivo serão divulgados no endereço eletrônico
www.ifmg.ius.br, bem como no prédio da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG.
1 1 .2 É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e divulgação de todos os
atos, editais, avisos, erratas, retificações ou comunicados referentes a este Processo Seletivo que
sejam e divulgados no endereço eletrônico www.ifmg.ius.br.
1 1 .3 Quaisquer despesas com documentos a serem emitidos pelas instituições de ensino, decorrentes
da participação do Processo Seletivo de que trata este Edital, correrão a expensas do candidato, que
não terá direito a ressarcimentos de qualquer natureza.
11.4 Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de documentos excluir-se-á o dia
da divulgação e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o
dia de funcionamento normal da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG. Caso
contrário, ou seja, se não houver expediente normal na Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sete
Lagoas - MG, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
11.5 Todos os papéis referentes ao processo seletivo serão confiados à Seção de Suporte
Administrativo e Operacional - SESAP - da Subseção Judiciária de Sete Lagoas, que os conservará
no arquivo da própria Subseção pelo prazo de validade da respectiva seleção.
11.6 Este processo seletivo terá a validade de 6 (seis) meses, a partir da homologação do resultado
final, prorrogável a critério da administração, por uma única vez.
11.7 Os casos omissos, ou dúvidas surgidas, serão dirimidos pela Diretoria da Subseção Judiciária de
Sete Lagoas - MG.

Sete Lagoas, 17 de abril de 2015

onaldo Santos de Oliveira
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG
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ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DA ÁREA DE DIREITO

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEL E CRIMINAL (6 questões):
Leis 9.099-95 e 10.259-2001.

DIREITO CONSTITUCIONAL (6 questões):
Teoria da Constituição
Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5C

Da Nacionalidade (art. 12)
Da Administração Pública (arts. 37 e 38)
Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41)
Do Poder Judiciário (arts. 92 ao 110)
Das Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 ao 135)
Do Meio Ambiente (art. 225)
Dos índios (arts. 231 e 232)
Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 234 a 250)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL (6 questões):
Da Jurisdição e da Ação (arts. 1° ao 6°)
Das Partes e dos Procuradores (arts 7° ao 80)
Do Ministério Público (arts. 81 e 82)
Dos Órgãos Auxiliares e Dos Auxiliares da Justiça (arts. 86 a 153)
Dos Atos Processuais (arts. 154 a 261)
Da Formação, da suspensão e da extinção do processo (arts. 262 a 269)
Do Processo e do Procedimento (arts. 270 a 281)
Do Procedimento Ordinário (arts. 282 a 475-R).

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (7 questões)
Da Ordem Social:
Seguridade Social. Artigos 194 a 204 da CF/88.
Disposições Gerais.
Da Saúde.
Da Previdência Social.
Da Assistência Social.
Lei de Benefícios Previdenciários - Lei 8.213/91


