
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

CONVOCAÇÃO

 

Servidor: Roberval Silva Porto,
 
Em conformidade com o resultado da classificação do Processo Seletivo para concessão de Bolsas de Estudo
para cursos de Pós-graduação lato e stricto sensu da SJRO, solicitamos o seu comparecimento junto a esta
SEDER para, de acordo com o Art. 17 da Resolução PRESI/SECGE 2, de 15/01/2014, apresentar a documentação
exigida, nos termos abaixo:
 
Art. 17 Os servidores beneficiados no processo seletivo serão convocados de acordo com a ordem de
classificação, observada a proporcionalidade e a alternabilidade entre as áreas judiciária e administrativa, salvo se
não houver interessado da respectiva área classificado, caso em que poderá ser convocado servidor da outra área.
§ 1º No ato de convocação, o servidor deve apresentar cópia do contrato, ajuste ou outro instrumento celebrado
com a instituição de ensino, bem como os seguintes documentos:
a) formulário de Termo de Compromisso devidamente preenchido (anexo III);
b) formulário de Autorização de Desconto em Folha, para o caso de haver obrigação de ressarcimento nos termos
desta Resolução (anexo III).
§ 2º No contrato mencionado no §1º deste artigo, deverão constar as seguintes informações:
I – nome da instituição de ensino e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II – nome do servidor e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
III – data de início e término do curso;
IV – valor total atribuído ao curso ao qual o servidor encontra-se matriculado; e
V – condições de execução do contrato.
§ 3º Ocorrendo desistência por parte do servidor beneficiado, será convocado o próximo candidato classificado,
da mesma área a que a bolsa beneficiar, salvo se não houver interessado da respectiva área.
                           
 
 

Joana D’Arc Moura Silva do Amaral
Supervisora da Seção de Desenvolvimento e Avaliação de RH

 
 

Ciente:
 

Roberval Silva Porto
Servidor beneficiado

Documento assinado eletronicamente por Joana Darc Moura Silva do Amaral, Supervisor(a) de
Seção, em 12/06/2015, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Roberval Silva Pôrto, Supervisor(a) de Seção, em
12/06/2015, às 19:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0771105 e o código CRC 3FFE1CAF.
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