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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 

EDITAL N° 001/2015 

O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Patos de Minas torna público que 
será realizado o XI Processo Seletivo de estudantes do curso de Direito para 
preenchimento de vagas de estágio remunerado junto á Subseção Judiciária de Patos 
de Minas, de acordo com as instruções contidas neste Edital, na Resolução n. 
208/2012, alterada pela Resolução n. 315/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal 
e no convênio para concessão de estágio celebrado com o Centro Universitário de 
Patos de Minas - Unipam. 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O processo seletivo será realizado sob responsabilidade da Comissão Examinadora 
do XI Processo Seletivo de Estudantes de Direito, designada pelo MM. Juiz Federal 
Diretor desta Subseção por intermédio da Podaria Disub/PMS n. 17, de 15/10/2015. 

2. A Seleção compreenderá a verificação de conhecimentos do candidato por meio de 
análise de histórico escolar. 

II. DAS INSCRIÇÕES 

1. Poderão inscrever-se estudantes regularmente matriculados no Unipam, instituição 
de ensino superior conveniada com esta Subseção Judiciária, que, no momento da 
inscrição, tenham completado, com aprovação, disciplinas do Curso de Graduação em 
Direito — Bacharelado cujo somatório de Carga Horária supere o patamar de 900 
(novecentas) horas. 

2. As inscrições serão gratuitas e serão realizadas no período de 26/10 a 06/11/2015, 
devendo ser feitas na sala da coordenação do curso de Direito no Unipam. 

3. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e apresentar 
cadeira de identidade e documentos citados no item 111-3. 

4. Será permitida a inscrição por terceiro, mediante procuração com fim específico, 
acompanhada de cópia do documento de identidade do procurador e do candidato, 
assumindo este último total responsabilidade pelas informações prestadas pelo 
primeiro. 

5. O ato de inscrição implica a plena concordância por parte do candidato com as 
normas deste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

III. DO EXAME DE SELEÇÃO 



1. O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio da análise do histórico 
escolar do candidato a ser feita pela Comissão Examinadora. 

2. A análise a que se refere o item '1' será objetiva, consubstanciada na média 
ponderada entre os resultados finais e as cargas horárias de 15 (quinze) disciplinas a 
serem indicadas pelo candidato, de acordo com o Anexo I que reflete a seguinte 
equação: 

15 

Nota =E (R, x CH,) 
15 

CH, 

em que E é símbolo para somatório, n é a indicação de que a série vai de 1 a 15, Ré o 
resultado final em pontos obtidos em cada disciplina indicada e CH a respectiva carga 
horária. 

Parágrafo único: Os candidatos que tiverem prestado serviço voluntário para a 
Subseção de Patos de Minas, com cumprimento de, no mínimo, 80 (oitenta) horas 
de serviço até a data de publicação deste edital, serão contemplados com um 
acréscimo de 5% (cinco por cento) na avaliação de que trata o caput 

3. O candidato deverá apresentar, por ocasião da inscrição, os seguintes documentos: 
a) comprovação de aprovação em disciplinas do Curso de Graduação em Direito — 
Bacharelado cujo somatório de Carga Horária supere o patamar de 900 (novecentas) 
horas; 
b) indicação de exatas 15 (quinze) disciplinas escolhidas para os fins do item '2', com o 
respectivo Histórico Escolar; 
c) certidão de ter cumprido no mínimo 80 (oitenta) horas de serviço voluntário à 
Subseção Judiciária de Patos de Minas. 
Parágrafo único: Será eliminado o candidato que deixar de apresentar, no período 
estabelecido para inscrição, algum dos comprovantes a que se referem as alíneas 'a' e 
'b'. 

IV. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

1 Serão classificados, em ordem decrescente de notas, os candidatos que 
obtiverem no mínimo 75,00 (setenta e cinco) pontos, com arredondamento até a 
segunda casa decimal. 

2 Em caso de empate, utilizar-se-ão os seguintes critérios para desempate: 

I. Maior carga horária total cumprida com aprovação, de acordo com o 
comprovante a que se refere a alínea 'a' do item '3' do tópico referente 
ao Exame de Seleção; 

II. Persistindo o empate, o candidato com maior idade terá preferência. 

V. DAS VAGAS 

1. Os classificados integrarão o cadastro de estagiários da Justiça Federal de 1° Grau - 
Subseção Judiciária de Patos de Minas em posição imediatamente posterior à dos ,'- 
candidatos aprovados no X Processo Seletivo e serão convocados de acor o com a 
vagas existentes ou que vierem a surgir durante a validade da seleção. 



2. Somente será contratado o estudante que esteja cursando, quando do início do 
estágio, do 4° até o 9° período do Curso de Direito, o que deverá ser comprovado por 
meio do documento oficial fornecido pela instituição de ensino conveniada. 

3. A convocação para o preenchimento de vaga de estágio na Justiça Federal dar-se-á 
através de ligação telefônica e/ou mensagem eletrônica, utilizando-se os dados 
cadastrais fornecidos pelo candidato no ato de inscrição do processo seletivo. 

4. Facultar-se-á o remanejamento para o final da lista de aprovados ao candidato que 
desistir momentaneamente da convocação e requerer por escrito, no prazo de dois dias 
após sua convocação, seu reposicionamento no final da lista. 

5. Do total de vagas de estágio, serão reservados 10% (dez por cento) para estudantes 
portadores de deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades 
especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias da Subseção Judiciária 
de Patos de Minas. 

VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECURSO 

1. O resultado preliminar será afixado no dia 18 de novembro de 2015 na sede da 
Subseção Judiciária de Patos de Minas, na sala da coordenação do curso de Direito no 
Unipam e no site www.ifnnq.ius.br  

2. Será admitido recurso, dirigido ao MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária 
de Patos de Minas, devendo ser interposto no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação oficial do gabarito da prova. 

2.1 Da decisão adotada em julgamento pelo MM. Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária de Patos de Minas não caberá interposição de outro recurso. 

3. Julgados eventuais recursos, o resultado final será divulgado no dia 23 de novembro 
de 2015 e afixado na Sede da Subseção Judiciária de Patos de Minas, na sala da 
coordenação do curso de Direito no Unipam e no site www.ifmq.ius.br  

VII. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

1. A classificação para o cadastro de estagiários não gera direito á convocação, porém 
garante aos classificados a observância da ordem de classificação no ato de 
preenchimento de vagas. 

2. O estágio terá duração improrrogável de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do 
termo de compromisso. 

3. O estágio será realizado em vinte horas semanais, distribuídas em quatro horas 
diárias de r a 6a feira. 
4. O estudante receberá, a título de bolsa de estágio, valor 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. Estes valores serão 
consignados em Termo de Compromisso a ser firmado entre o estagiário e a Justiça 
Federal de 1° Grau — Subseção Judiciária de Patos de Minas, com interveniência da 
Instituição de Ensino, sendo reajustáveis de acordo com a disponibilidade orçamentária 
do Tribunal Regional Federal da 1a Região. 

4. 



Patos de Minas, 15 de outubro de 

Diretor da Subse 	 e Patos de Minas 

A. 	
5. Será considerado para efeito de cálculo da remuneração o Acompanhamento 
Mensal de Estágio - frequencia diária do estagiário, deduzindo-se o valor equivalente 
aos dias de faltas não justificadas. 

6. O desligamento do estagiário dar-se-á em conformidade com o disposto na 
Resolução n. 208/2012, alterada pela Resolução 315/2014, ambas do Conselho da 
Justiça Federal. 

7. O pagamento da bolsa será suspenso a partir da data de desligamento do estagiário, 
qualquer que seja a causa. 

8. Na forma do artigo 9° da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, será contratado 
seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, cuja apólice deverá ser 
compatível com os valores de mercado. 

9. O estagiário firmará Termo de Compromisso, pelo qual se obrigará a cumprir as 
normas disciplinares estabelecidas. 

10. Nos termos do art. 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 de 1a 
Instância - Subseção Judiciária de Patos de Minas. 

11. A seleção terá validade de dois anos, a partir da divulgação do resultado final, 
prorrogável, uma única vez, a critério da administração. 

12. O estágio na Justiça Federal de 1° Grau - Subseção Judiciária de Patos de Minas 
será regido de acordo com a legislação que disciplina a matéria e com os normativos 
internos do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 1a Região. 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O presente edital, o seu anexo e os demais atos pertinentes à presente Seleção de 
Estudantes de Direito para estágio na Justiça Federal de 1° Grau - Subseção Judiciária 
de Patos de Minas serão amplamente divulgados no Unipam, na sede da Subseção 
Judiciária mencionada e no site www.jfmg.jus.br  

2. Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente surgirem serão resolvidos pelo 
Presidente da Comissão Examinadora. 
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ANEXO 1 

Exemplo de apuração da Nota Final 

Disciplina 
A B C 

Resultado Final Carga Horária AxB 
D1 90 40 3.600 
D2 80 60 4.800 
03 85 60 5.100 
04 70 60 4.200 
05 75 40 3.000 
D6 91 80 7.280 
07 86 80 6.880 
D8 74 40 2.960 
D9 83 60 4.980 
D10 79 80 6.320 
D11 75 80 6.000 
D12 80 40 3.200 
D13 95 40 3.800 
D14 100 60 6.000 
015 74 80 5.920 

Somatório 900 74.040 

Nota 82,26 

Serviço Voluntário 4,11 

Nota Final: 86,37 
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