
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SUBSEÇÃO DE CÁCERES 
 
 

EDITAL DE ABERTURA DISUB/SESAP N° 002/2015  
 
 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DE 
ESTAGIÁRIOS, no exercício das atribuições conferidas pela 
PORTARIA/DISUB/SESAP nº. 005/2015, de 27 de maio de 2015, 
torna pública a abertura de processo seletivo para 
recrutamento de estagiários na área de Direito. 
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
1.1. O processo seletivo destina-se à formação de 
cadastro reserva de estagiários de nível superior do curso 
de DIREITO para atender às demandas da Justiça Federal de 1º 
Grau - Subseção Judiciária de Cáceres/MT. 
 
1.2. O processo seletivo será realizado sob a 
responsabilidade da Comissão Examinadora, designada pela 
PORTARIA/DISUB/SESAP nº. 005/2015. 
 
1.3. A seleção compreenderá a verificação de 
conhecimentos do candidato por meio de realização de provas 
objetiva e subjetiva. 
 
1.4. As atribuições básicas dos candidatos aprovados 
neste processo seletivo estarão relacionadas com a sua 
formação profissional. 
 
1.5. Haverá a reserva de vagas a pessoas com 
deficiência, cujas singularidades sejam compatíveis com as 
atribuições do estágio. 

  
2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas 
dos dias 02 a 16 de junho de 2015. 
 
2.1.1. O formulário de inscrição a ser preenchido pelo 
candidato estará disponível no sítio eletrônico do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, no link www.jfmt.jus.br/ 
(clicando-se na opção “Concursos”, “Estágios”, “Programa de 
estágio, “Seleção de estagiário”; “Subseção Judiciária de 
Cáceres”, “ficha de inscrição”. 
 



2.1.2.  As informações prestadas no momento da inscrição 
são de inteira responsabilidade do candidato e serão 
passíveis de confirmação mediante apresentação dos 
respectivos documentos. 
 
2.1.3. A Justiça Federal em Cáceres não se responsabiliza 
por solicitação de inscrição via internet não recebida por 
motivo de problemas técnicos no computador do candidato, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 
 
 
2.2 A participação no processo seletivo fica restrita 
aos estudantes do curso de Direito, de quaisquer 
Instituições de Ensino Superior - IES, desde que 
regularmente registradas pelo MEC e conveniadas com a 
Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres-MT e que 
não tenham estagiado nesta Subseção Judiciária. 
 
2.3.  O candidato deverá atender às seguintes condições 
no ato da assinatura do termo de compromisso: 
 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Direito; 
 
b) Estar cursando o 4º semestre ou 2º ano, conforme o 

regime adotado pela IES – Instituição de Ensino 
Superior. 

 
2.4. A verificação, a qualquer tempo, do descumprimento 
destas condições acarretará a desclassificação do candidato. 
 
2.5.  As pessoas com deficiência, após efetuarem a 
inscrição no sítio indicado no subitem 2.1.1, deverão 
apresentar documento que comprove tal condição no Setor de 
Administração da Subseção Judiciária de Cáceres (SESAP), no 
período compreendido entre os dias de 02 a 16 de junho de 
2015, das 12:00 às 18:00 horas. 
 
2.5.1. Considerar-se-á documento comprobatório, para 
efeito do subitem 2.5, relatório médico detalhado, expedido 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das 
inscrições, que indique a espécie e o grau ou nível da 
necessidade especial do candidato, além de sua provável 
causa ou origem, sendo este requisito indispensável.  
 
2.5.2. Na falta do relatório médico detalhado ou não 
contendo este as informações acima indicadas, o requerimento 
de inscrição será processado como de candidato não portador 
de deficiência, mesmo que declarada tal condição. 
 



2.6.  O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por 
ato do Presidente da Comissão do Processo Seletivo. 
 
2.7.  O prazo para apresentação de recurso contra o 
indeferimento da inscrição será de 02 (dois) dias após a 
divulgação das inscrições deferidas, protocolando suas 
razões na Subseção Judiciária de Cáceres-MT, junto ao setor 
administrativo (SESAP), no horário das 12h às 18h. 

 
 
3. DAS VAGAS E DO PRAZO DE VALIDADE 
 

3.1.  O processo seletivo se destina à formação de 
quadro de reserva de estagiários na área de Direito. 
 
3.2. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) 
das vagas que surgirem durante a validade deste processo 
seletivo às pessoas com deficiência, nos termos do § 5º, 
art. 17, da Lei n. 11.788, de 25/09/2008, que, no momento da 
inscrição, declararem tal condição e cujas atribuições sejam 
compatíveis com as deficiências de que sejam portadoras. 
 
3.3.  Os candidatos habilitados integrarão a lista única 
de aprovados e serão convocados de acordo com as vagas que 
vierem a surgir durante a validade da seleção, em estrita 
observância à ordem de classificação, ficando ressalvado que 
a 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente estarão reservadas 
aos candidatos com deficiência. 

 
 

3.4.  Caso as vagas reservadas não forem preenchidas por 
candidatos com deficiência, serão ocupadas pelos demais 
candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem 
de classificação da seleção. 
 
3.5. O preenchimento da vaga pelo candidato habilitado 
estará condicionado ao seu comparecimento na Subseção da 
Justiça Federal em Cáceres-MT, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas após a convocação por telefone ou e-mail, munido 
dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF), 01 (uma) 
foto 3x4, e dos documentos comprobatórios do vínculo com a 
instituição de ensino conveniada (Atestado de Freqüência e 
Grade Curricular), bem como de atestado médico que comprove 
a boa condição de saúde para o desenvolvimento do estágio.  
 
3.6.  A formalização do vínculo de estágio pelo 
candidato convocado dar-se-á mediante assinatura de Termo de 
Compromisso. 
  
 



4. DO EXAME DE SELEÇÃO  
  

4.1.  O exame de seleção consistirá na aplicação de 
provas escritas, objetiva e subjetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, que avaliarão conhecimentos 
específicos da área. 
 
4.2. A prova objetiva conterá 20 (vinte) questões, com 
valor de 0,5 (meio) ponto cada. As questões objetivas terão 
a forma de teste, com cinco alternativas (A, B, C, D e E), 
abrangendo as disciplinas especificadas no conteúdo 
programático constante do Anexo II. 
 
4.2.1. Serão consideradas incorretas as questões 
objetivas rasuradas ou com mais de uma opção assinalada. 
 
4.2.2. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, que será o único documento válido para a 
correção. 
 
4.2.3. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato.  
 
4.2.4. O gabarito das questões objetivas será divulgado 
24 (vinte e quatro) horas após o término da realização da 
prova escrita, na sede da Justiça Federal em Cáceres/MT e no 
endereço eletrônico 
http://portal.trf1.jus.br/sjmt/concursos/estagios/estagios.h
tm. 
 
4.2.3. A nota final da prova objetiva será obtida pelo 
resultado da somatória dos acertos das questões objetivas, 
com pontuação máxima de 10(dez) pontos. 
 
4.3. A prova subjetiva conterá 01 (uma) dissertação, no 
valor total de 10 (dez) pontos, sobre temas pertinentes às 
disciplinas elencadas no conteúdo programático, constante no 
Anexo II. 
 
4.3.1. São critérios de avaliação da prova subjetiva, 
além do domínio de conhecimentos específicos previstos no 
edital, o correto uso do vernáculo, a capacidade de 
argumentação, a objetividade e o raciocínio lógico. 
 
4.3.2. A dissertação deverá ser desenvolvida na folha de 
respostas entregue ao candidato, com até 60 (sessenta) 
linhas, sendo desconsiderado o que for escrito fora do 
espaço delimitado. 
 



4.4. A nota final do candidato será obtida a partir da 
média aritmética entre as notas finais da prova objetiva e 
subjetiva. 
 
4.5. As provas serão conjuntamente aplicadas para todos 
os candidatos, com duração total de 04 (quatro) horas, na 
provável data de 28 de junho de 2015, das 08h00 às 12h00 
(horário local - Mato Grosso); 
 
4.5.1. A data de aplicação das provas poderá ser alterada 
por ato do Presidente do Certame e nesse caso será divulgado 
no site 
http://portal.trf1.jus.br/sjmt/concursos/estagios/estagios.h
tm. 
 
4.5.2. O candidato somente poderá levar o caderno de 
questões da prova escrita após 01 hora e 30 minutos do seu 
início. 
 
4.6. O local onde serão realizadas as provas será 
divulgado em momento oportuno, no mural desta Subseção e no 
site 
http://portal.trf1.jus.br/sjmt/concursos/estagios/estagios.h
tm. 
 
4.7. O candidato deverá apresentar-se para a realização 
da prova munido de documento de identificação original com 
foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul 
ou preta, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
início da prova. Não será permitido o acesso de candidatos 
ao local da prova após as 08h00 horas. 
 
4.8. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
 
4.9. Não será permitido o uso pelos candidatos de 
qualquer aparelho eletrônico, incluindo-se relógios 
digitais. 
 
4.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, 
rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar as folhas de 
resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização da correção. 
 

 
5. DOS RECURSOS 
 

5.1. Os candidatos poderão interpor recurso contra o 
resultado da prova no prazo de até 02 (dois) dias úteis após 
a divulgação do gabarito preliminar, protocolando suas 
razões na Subseção Judiciária de Cáceres-MT, junto à SESAP, 
no horário das 12h às 18h.  



 
5.2. Os recursos serão julgados pela Comissão 
Examinadora. 
 
5.3. Transcorrido o prazo fixado no item 5.1 e após a 
decisão dos recursos interpostos, será divulgada a lista dos 
candidatos habilitados e realizada a homologação do certame.  
 

 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
 

6.1. Serão considerados habilitados os candidatos que: 
 

a) Obtiverem a nota mínima de 03 (três) pontos na prova 
objetiva; 

 
b) Obtiverem a nota mínima de 05 (cinco) pontos na 

prova subjetiva. 
 
  

6.2. Em caso de empate, será priorizado o candidato:  
 

a) Que estiver na etapa (semestre/ano) mais avançada do 
curso de Direito; 

 
b) Com maior idade. 

 
 

6.3.  A habilitação no processo de seleção de 
estagiários não gera direito à convocação, que será 
realizada conforme a conveniência da Subseção Judiciária de 
Cáceres-MT, em estrita observância à existência de vagas, 
garantindo aos classificados a preservação da ordem de 
classificação no ato de preenchimento das vagas. 
 

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1.  A inscrição no processo de seleção implica 
aceitação tácita de todas as condições dispostas neste 
Edital.  
 
7.2.  O estágio será regido de acordo com a Lei nº. 
11.788/08 e Resolução nº. 039/2008, do Conselho da Justiça 
Federal, bem como da Instrução Normativa 13-01, do TRF/1ª 
Região, no que couber, observada a vedação da prática do 
nepotismo determinada pelo enunciado nº. 7, do Conselho 
Nacional de Justiça.  
 



7.3. A duração do estágio é de 06 (seis) meses, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração e 
no interesse do estagiário, não podendo exceder a 02 (dois) 
anos. Contudo seu desligamento ocorrerá imediatamente com a 
conclusão ou interrupção do curso, bem como no caso de 
desligamento das Instituições de Ensino Superior - IES. 
 
7.4. A carga horária a ser cumprida pelo estagiário é 
de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 
 
7.5. A Seção Judiciária de Mato Grosso concederá bolsa 
de estágio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de 
vale transporte. 
 
7.6. A Administração contratará seguro de acidentes 
pessoais para o estagiário pelo prazo de duração do estágio.  
 
7.8.  De acordo com a legislação vigente, o estágio não 
gera vínculo empregatício.  
 
7.9.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Examinadora.  

  
   

Cáceres-MT, 01 de junho de 2015. 
   
  

   
MAURO CÉSAR GARCIA PATINI 

Juiz Federal Diretor do Foro 
Subseção Judiciária de Cáceres/MT 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
 
Direito Constitucional  
 
1.  Da Constituição: conceito, classificação, interpretação e 
aplicabilidade. 
2.  Poder constituinte. 
3.  Dos direitos e garantias fundamentais:  
3.1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos; 
3.2. Dos direitos sociais;  
3.3. Da nacionalidade; 
3.4. Dos direitos políticos. 
4.  Da organização do Estado:  
4.1. Da organização político-administrativa; 
4.2. Da União; 
4.3. Dos Estados Federados; 
4.4. Dos Municípios; 
4.5. Do Distrito Federal e dos Territórios. 
5.  Da Administração Pública: 
5.1. Disposições gerais; 
5.2. Dos servidores públicos. 
6.  Da organização dos Poderes:  
6.1. Do Poder Judiciário. 
 
 
Direito Civil 
 
 
1.  Das Pessoas Naturais: 
1.1.  Da Personalidade e da Capacidade;  
1.2.  Dos Direitos da Personalidade; 
2.  Das Pessoas Jurídicas: 
2.1.  Disposições Gerais; 
3.  Do Domicílio 
 
 
 
Direito Processual Civil 
 
1.  Do Processo de Conhecimento: 
1.1.  Da Jurisdição e da Ação;  
1.1.a.  Da Jurisdição;  
1.1.b.  Da Ação; 
2.  Das Partes e dos Procuradores:  
2.1.  Da Capacidade Processual;  
2.2.  Dos Deveres das Partes e dos seus Procuradores; 



2.2.a.  Dos deveres;  
2.2.b.  Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual;  
2.2.c.  Das Despesas e das Multas;  
2.3.  Dos Procuradores;  
2.4.  Da Substituição das Partes e dos Procuradores;  
3.  Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça:  
3.1.  Da Competência; 
3.2.  Da Competência Interna; 
3.2.a.  Da Competência em Razão do Valor da Matéria; 
3.2.b.  Da Competência Funcional;  
3.2.c.  Da Competência Territorial;  
3.2.d.  Das Modificações da Competência;  
4.  Dos Atos Processuais: 
4.1.  Da Forma dos Atos Processuais; 
4.1.a.  Dos Atos em Geral; 
4.1.b.  Dos Atos da Parte;  
4.1.c.  Dos Atos do Juiz; 
4.1.d.  Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria;   
4.2.  Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais; 
4.2.a.  Do Tempo; 
4.2.b.  Do Lugar;  
4.3.  Dos prazos; 
4.3.a.  Das Disposições Gerais; 
4.3.b.  Da Verificação o dos Prazos e das Penalidades; 
4.4.  Das Comunicações dos Atos; 
4.4.a.  Das Disposições Gerais; 
4.4.b.  Das Cartas;  
4.4.c.  Das Citações; 
4.4.d.  Das Intimações. 
 
 
Direito Penal  
 
1.  Da aplicação da lei penal; 
2.  Do crime; 
3.  Da imputabilidade penal;  
4.  Das penas  
4.1.  Das espécies de pena;  
4.1.a. Das penas privativas de liberdade;  
4.1.b. Das penas restritivas de direitos; 
4.1.c. Da pena de multa; 
4.2.  Da cominação das penas; 
4.3.  Da aplicação da pena;  
4.4. Da suspensão condicional da pena; 
4.5.  Do livramento condicional; 
4.6.  Dos efeitos da condenação; 
5.   Da ação penal; 
6.   Da extinção da punibilidade; 
7.   Da transação penal (Lei nº.9.099/95); 
8.   Da suspensão condicional do processo (Lei nº.9.099/95); 
9.  Da Lei 11.343/06. 



 
 
Processo Penal 
 
1. Do inquérito policial; 
2.  Da ação penal; 
3.  Da competência; 
4.  Da Prisão e das medidas cautelares e da liberdade 
provisória  
5.  Das citações e intimações; 
6.  Processo comum; 
6.1.  Da instrução criminal; 
7.  Do rito processual previsto na Lei nº. 11.343/06.  
8.  Do rito processual previsto na Lei nº. 9.099/95. 
 



ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DAS PROVAS E PUBLICAÇÕES 
 
ITEM ATIVIDADE DATAS PREVISTAS 

1 Período de inscrições 02/06/2015 a 
16/06/2015   

2 Publicação do Edital de Convocação para as 
Provas 

22/06/2015 

 Divulgação das inscrições indeferidas, após 
análise de recursos 

25/06/2015 

3 Aplicação das Provas Objetivas e Subjetiva 28/06/2015 

4 Divulgação do Gabarito preliminar 29/06/2015 

5 Publicação do Edital de Resultado Preliminar das 
Provas Objetivas e Subjetiva 

15/07/2015 

6 Publicação do resultado final 22/07/2015 

 


