
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1" GRAU

SEÇÁO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS
SUBSEÇÀO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA

EDITAL N° 01/2015

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS,
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA, SOB A RESPONSABILIDADE
CONJUNTA DA SEÇÃO DE APOIO À CENTRAL DE MÉTODOS CONSENSUAIS
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA E DO NÚCLEO DE APOIO À
SUBSEÇÃO - NUSUB/UDI TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS EM ABERTO E PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CONCILIADOR
VOLUNTÁRIO.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo de seleção será composto de três etapas:
1.1.1 análise de currículo e de exposição de motivos;
1.1.2 participação com aproveitamento e frequência de 100% em curso de
capacitação com duração de 8 horas/aula e em estágio supervisionado de 12
horas/aula.
1.1.3 entrevista com o Juiz Federal Coordenador do Núcleo de Conciliação ou com a
Supervisora da Secid-Ubi.
1.2 A ativídade do Conciliador voluntário está descrita no Anexo II.

2. INSCRIÇÕES
2.1 Poderão inscrever-se:

a) Advogados que não atuem na Justiça Federal;
b) académicos a partir do 4° ano do curso de Direito, regularmente matriculados

em instituições de ensino superior.
c) estagiários da Justiça Federal matriculados a partir do 4° ano do curso, desde

que em horário diverso do estágio.

2.2 Prazo de inscrição:
- da data da publicação deste edital até o dia 15/07/2015.
2.3 As inscrições deverão ser realizadas por mensagem eletrônica (e-mail) para o
endereço secid.ubi(õ)trf1.jus.br ou pessoalmente na Central de Conciliação da
Subseção Judiciária de Uberlândia, localizada na Avenida Cesário Alvim, 3390,
bairro Brasil, no horário das 13:00 as 18:00 horas, com as seguintes informações:
2.3.1 nome completo;
2.3.2 número e data de expedição da carteira de identidade e CPF;
2.3.3 se é bacharel ou estudante de Direito;
2.3.4 se advogado, declarar que não atua na Justiça Federal;
2.3.5 se é estagiário na Justiça Federal;
2.3.6 endereço residencial e telefones.
2.4 À mensagem eletrônica (e-mail) de inscrição devem ser anexados currículo do/
candidato e exposição de motivos, sendo que a exposição de motivos deve ter c\
máximo de 15 linhas, letra 12, Times New Roman.



3. CAPACITAÇÂO E ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA
3.1 A capacitaçáo será composta de curso teórico com duração de 8 (oito) horas e
aíividade prática supervisionada de 12 (doze) horas.
3.2 O curso teórico e a prática simulada serão realizados em data a ser definida pela
Supervisora da Secid-Ubi, sendo que a convocação dos candidatos inscritos será
feita por telefone ou e-mail. Ressalta-se que a frequência de 100% do curso e a
aferição da capacidade de assimilação e de trabalho em equipe é condição para o
exercício da ativídade de conciliador.
3.4 Será reprovado no curso de capacitação o candidato que não cumprir
integralmente a carga horária do curso teórico e da prática supervisionada, bem
como forem considerados inaptos pelo instrutor do curso teórico e/ou Juiz
Coordenador, que observarão as habilidades cognitivas, perceptivas, emocionais,
comunicativas, de pensamento criativo, de negociação e de pensamento crítico (nos
termos do Manual de Mediação Judicial, disponível no site:
http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacaojudicial_4ed.
pdf).

4. ENTREVISTA
A entrevista será realizada por Juiz Federal Coordenador da Conciliação ou pela
supervisora da Secid-Ubi, em dia e horário a serem agendados e comunicados
previamente aos candidatos, por telefone ou e-mail.

5. RESULTADO
O resultado a ser atribuído ao candidato será APTO ou NÃO-APTO.
5.1 Contra a decisão que considerar o candidato NÃO-APTO o interessado pode
interpor recurso e solicitar nova entrevista ao Juiz Federal Coordenador da
Conciliação
5.2 Da decisão do Coordenador não caberá recurso.

6. CONVOCAÇÃO
6.1 Preenchidos os requisitos e aprovado nas três etapas do processo seletivo, o
candidato será convocado para agendar apresentação junto à Seção de Apoio à
Central de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Telefone:
2101-3899, endereço: Avenida Cesário Alvim, 3390, bairro Brasil) no horário das
12:00 as 19:00 horas, portando identidade, CPF e comprovante de que é bacharel
ou estudante de Direito, onde assinará Termo de Adesão e Compromisso.
6.2 O prazo de validade do Termo de Adesão é de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por igual período.

7. DESLIGAMENTO
7.1 A atividade de conciliador findar-se-a na ocorrência das seguintes hipóteses:
7.1.1 automaticamente, ao término do prazo de duração do termo de adesão;
7.1.2 a pedido do Conciliador, a qualquer momento, comprometendo-se a
comparecer nos trinta dias subsequentes a esse pedido, para conduzir as
audiências/sessões de conciliação, salvo motivo de força maior, a ser avaliado pelo
Juiz Federal Coordenador do Núcleo de Conciliação;
7.1.3 por descumprimento de obrigação assumida no Termo de Adesão e
Compromisso;
7.1.4 falta às audiências, sem motivo justificado e sem aviso prévio em prazo igual
ou superior a 30 (trinta) dias, por três dias consecutivos ou cinco intercalados no
período de três meses;
7.1.5 por descumprimento de normas regulamentares do Tribunal Regional Federal
da Primeira Região e do Conselho Nacional de Justiça, em especial do Código de/
Ética (Anexo III da Resolução n. 125, de 29/11/2010, do CNJ). ^



8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Federal Coordenador do Núcleo de
Conciliação da Subseçào Judiciária de Uberlândia.
ANEXO l

DIAS DA
SEMANA/

TURNO
MANHA

TARDE

2a feira

cadastro
reserva
cadastro
reserva

3a f eira

cadastro
reserva
1 vaga +
cadastro
reserva

4a feira

cadastro
reserva
cadastro
reserva

5a f eira

cadastro
reserva

2 vagas +
cadastro
reserva

6a feira l

cadastro
reserva
cadastro
reserva

ANEXO M
DO CONCILIADOR

Cabe aos conciliadores, após firmarem Termo de Adesão e Compromisso, promover
a conciliação entre as partes, em matérias específicas, e a redução a termo de
acordos a serem homologados, sob a supervisão do Juiz Federal, sem prejuízo da
renovação do ato pelo juiz que apreciar o processo, observado ainda que:
I Os conciliadores devem observar o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores
Judiciais
(Anexo III da Resolução n. 125, 29/11/2010, do CNJ), pena de exclusão do cadastro
e impedimento para atuar como Conciliador;
II Os conciliadores ficam impedidos de exercer advocacia perante a Justiça Federal
na Seção Judiciária em que atuem, pena de desligamento imediato;
III Servidores do Poder Judiciário não podem atuar como conciliadores durante o
seu horário de trabalho;
IV A carga horária semanal mínima é de quatro horas, sendo dever do conciliador,
permanecer na unidade até o encerramento da pauta de audiência que lhe cabe;
V A atividade de conciliador será exercida gratuitamente, sem nenhum vínculo
funcional, empregatício, contratual ou afim, vedada qualquer espécie de
remuneração, contudo assegurados os direitos, prerrogativas e deveres previstos
em lei; >
VI Aplica-se à atividade de conciliador à Lei n. 9.608, de 1£/tí2/1998, que trata do
serviço voluntário; / )
VII O conciliador terá cobertura de seguro^de acjdéntes^p^ãsoais custeado pela
Justiça Federal.

/x,-' t\^r\
í 2 de junho de 2015.

DE IVP^ DA FONSECA JÚNIOR
íeral Cpôfdenador do Núcleo de Conciliação

íseção Judiciária de Uberlândia


