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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 181, DE 08.06.09 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
LOTAR a servidora THAÍSE NAZARÉ ELGRABLY DE MELO E SILVA ZATZ, Técnico Judiciário – Área Administrativa, Classe “A”, 

Padrão 04, na Secretaria da 2ª Vara, a partir desta data. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 182, DE 08.06.09 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
RELOTAR o servidor conforme abaixo: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DE PARA 
VIGÊNCIA 

Rodrigo Silva Gomes, Técnico Judiciário – Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 03 Secretaria da 2ª Vara Seção de Classificação e Dis-

tribuição do Núcleo Judiciário 08.06.2009 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 183, DE 08.06.09 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
considerando que o adicional de 0,5% (meio por cento) previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 110/01 teve eficácia limitada de 

janeiro de 2002 a dezembro de 2006 e, portanto, a partir da competência de janeiro de 2007, nas licitações destinadas à contratação de pres-
tação de serviços, não integrava a composição da planilha, devendo ter sido excluído o repasse respectivo do encargo desde 01.01.2007; 

 
considerando que nos termos do Acórdão nº 950/2007-TCU/Plenário não é admissível, a partir da publicação do citado acórdão, a 

inclusão do IRPJ e da CSLL nas planilhas de custos; 
 
considerando que o encargo relativo à CPMF teve vigência limitada a 31/12/2007, não sendo mais cabível o repasse do valor res-

pectivo a partir de 01.01.2008; 
 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª vara EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR 
 ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
 RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª vara WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO 
5ª vara OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS 
 Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 SÉRGIO DE NORÕES MILFONT JÚNIOR 
8ª vara RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA 
 CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 

DIRETOR DA SECAD: HAROLDO FERRI 

E D I S O N  M O R E I R A  GR I L L O  J Ú N I O R  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR./SUBST.: JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXIIIIII    NN.. 009900 

Belém (PA), 08 de Junho de 2009 
(Segunda-feira) 
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considerando o que foi apurado por esta Diretoria durante a fiscalização dos Processos Administrativos n.  379/08, 502/08 e 503/08;  
 
RESOLVE: 
 
I. CONSTITUIR Comissão visando à apuração das quantias que foram pagas nos seguintes períodos:  
a) a partir de 01/01/2007 em relação ao adicional de 0,5% (meio por cento) no encargo do FGTS; 
b) a partir da publicação do Acórdão nº 950/2007-TCU Plenário no que se refere à inclusão do IRPJ e da CSLL nas planilhas de cus-

tos; 
c) a partir de 01/01/2008 no que se refere à inclusão do encargo relativo à CPMF nas planilhas de custos. 
 
II. DESIGNAR os servidores Sônia Suely de Almeida Campelo Flores, Diretora do Núcleo de Controle Interno/NUCOI, Jesaías Pi-

nheiro de Oliveira, Supervisor da Seção de Contabilidade/SECOB; Ruivaldo Raiol Pereira, Analista Judiciário lotado na Seção de Verificação e 
Análise/SEVEA, Cristiana do Socorro Reis Bitencourt, Supervisora da Seção de Análise e Pareceres/SEAJU, em substituição, e Célio da Cos-
ta Câmara, Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da Diretoria do Foro/SEAPA-DIREF, para, sob a presidência da primeira, constituir 
Comissão de Apuração dos valores especificados no item I. 

 
III- ESTABELECER o prazo de 15 (quinze) dias, para a conclusão dos trabalhos. 
 
IV – DETERMINAR a juntada de cópia desta Portaria em todo processo que for objeto de análise.  
 
A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 184, DE 08.06.09 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando as remoções publicadas no Boletim de Serviço do TRF-1, de 05.06.2009, RESOLVE: 
 
DISPENSAR as servidoras do exercício da Função Comissionada, a partir de 05.06.2009, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO  SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Ana Cláudia Matos de Oliveira, Técnico Judiciário 
– Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 01 

Assistente Técnico II do Serviço de Ati-
vidades Destacadas da Secretaria da 
Vara Única da Subseção Judiciária de 
Altamira, código FC-02 

 

Thaíse Nazaré Egrably de Melo e Silva Zatz, 
Técnico Judiciário – Área Administrativa, Classe 
“A”, Padrão 04  

Supervisor da Seção de Processamen-
to e Procedimentos Diversos da Se-
cretaria da Vara Única da Subseção 
Judiciária de Castanhal, código FC-05 

 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Edison Moreira Grillo Júnior 

 
 

PORTARIA DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 018/2009-GAB/JF/MAB, DE 02.06.09 
 
O Doutor CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá e Coordenador do Jui-

zado Especial Adjunto, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando o permissivo constante do art. 7º da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Federais 

Cíveis e Criminais, 
 
Considerando a alteração do nome da servidora nos assentamentos funcionais, em razão de prolação de sentença da 7ª Vara Cível 

da Comarca de Belém/PA, conforme averbação constante da certidão de casamento,  
 
R E S O L V E: 
 
CREDENCIAR a Bacharela de Direito JANAYNA CORRÊA DA SILVA, para atuar como Juíza leiga (não togada), no âmbito do Jui-

zado Especial Adjunto desta Subseção Judiciária. 
 
PUBLIQUE-SE, no e-DJF1 e no Boletim de Serviço da Seção Judiciária do Pará; e 
 
AFIXE-SE, no átrio do Juizado Especial Federal Adjunto desta Subseção Judiciária. 
 
REVOGAR a Portaria nº 05/2006-GAB/JEF/MAB, de 03 de setembro de 2008. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA 
 
EDITAL DE 04.06.09 
 
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA 
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O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA – ESTADO DO PARÁ faz saber que fará realizar, nos 

dias 12, 28 e 29/07/2009, provas para seleção de estagiários de acordo com instruções constantes do presente edital. 
 
INSTRUÇÕES: 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Os requisitos, carga horária, remuneração e número de vagas são os estabelecidos neste Edital, conforme abaixo: 
a) ser estudante do ensino médio, das escolas DAIRCE PEDROSA e POLIVALENTE, matriculado no 1º ou 2º ano no momento da 

inscrição e com idade mínima de 14 anos; 
b) carga horária de 20 horas semanais, sendo 04 horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira; 
c) bolsa de estágio no valor de R$ 390,00; 
d) auxílio transporte; 
e) preenchimento de 04 vagas para contratação  imediata e as que vierem a surgir no âmbito da Subseção Judiciária de Altamira;  
f) horário para realização do estágio , manhã ou tarde, a critério da administração; 
g) duração do estágio pelo prazo de 06 meses, prorrogável, a critério das partes, por igual período, ao limite de 02 (dois) anos. 
 
 II – DAS INSCRIÇÕES 
 
1. As inscrições serão realizadas gratuitamente, no período de 16 a 30/06/2009, no horário de 10:00 às 14:00 horas, nos dias de 

expediente normal da Vara, no Edifício-sede desta Subseção Judiciária, localizado na Av. Tancredo Neves, 100, bairro Premem. 
 
2. Para se inscrever o candidato deverá: 
 
I. Apresentar-se no local munido de: 
 
a) carta de apresentação (que ficará arquivada nesta Subseção) fornecida pela instituição de ensino; 
b) histórico escolar (original e fotocópia); 
c) documento de identidade com foto, CPF, título de eleitor (original e fotocópia). 
 
II. Preencher a ficha de inscrição que será fornecido no local de inscrições. 
 
3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou ingresso no estágio, desde que verificadas falsidades de declarações 

ou irregularidades nas provas e/ou documentos. 
4. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição para as vagas cujas atribuições sejam compatíveis com 

a deficiência de que são portadoras. 
a) em obediência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei 11.788/08 e ao § 2º do art. 8º da Resolução n. 39/08 do CJF, será reservada 

uma vaga ao candidato portador de deficiência;  
b) o candidato deverá declarar, no ato da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha, que deverá ser acompa-

nhada de laudo médico atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face de grau de incapacidade da deficiência física. 
 
III – DO PROCESSO SELETIVO 
 
1. O processo seletivo se dará em duas fases:  
a) provas de redação – dia 12/07/2009, das 08h00 às 09h00; 
b) entrevista pessoal – dia 28 e 29/07/2009 às 08h30, sendo 8 (oito) candidatos em cada dia. 
 
2. Serão entrevistados 16 (dezesseis) candidatos, sendo selecionados 04 (quatro), observando-se a ordem de classificação e a vaga 

para deficiente. Poderá haver entrevista com o posterior candidato classificado até o completo preenchimento das vagas; 
3. Somente será entrevistado o candidato que estiver munido do documento original de identificação (com foto), que deverá estar 

em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.  
4. O local e o horário da realização do certame serão comunicados ao candidato, com até 48 horas de antecedência, pela fixação 

de avisos no átrio da Subseção e das  Escolas Dairce Pedrosa e Polivalente.  
5. O candidato deverá está munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta para realizar a prova de redação. 
6. Será excluído do processo seletivo o candidato que:  
a) apresentar-se após o horário determinado;  
b) não comparecer ao processo, seja qual for o motivo alegado;  
c) não apresentar o documento de identidade exigido;  
d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 
e) lançar mãos de meios ilícitos para a realização do processo;  
f) não devolver integralmente o material recebido;  
g) perturbar a ordem dos trabalhos.  
 
IV – DA ENTREVISTA  
 
1. A entrevista irá analisar o direcionamento do interesse, a motivação, e a expressão oral do estudante.  
2. No momento da entrevista será realizada a aferição do laudo médico apresentado pelo candidato que no ato da inscrição, se de-

clarou portador de deficiência.  
 
V – DA PROVA DE REDAÇÃO  
 
1. A redação, consistente no desenvolvimento de um tema relacionado com a atualidade com o máximo de 30 (trinta) linhas, deverá 

obedecer aos seguintes pontos:  
a) estrutura e conteúdo – desenvolvimento adequado ao tema proposto, clareza e lógica na exposição das idéias;  
b) expressão – domínio correto da norma culta da língua portuguesa e das estruturas da língua (vocabulário correto, ortografia, mor-

fologia, sintaxe e pontuação).  
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO  
 
1. A seleção irá considerar as análises dispostas acima; 
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Havendo empate na nota final serão avaliados os seguintes critérios:  
• O histórico escolar – melhores notas curriculares;  
• O maior tempo para conclusão do ensino médio;  
• Não estagiar em outro órgão público.  
 
Referente ao histórico escolar será analisado o desempenho escolar, dando-se prioridades aos estudantes que:  
• tenham obtido os melhores resultados nas avaliações das disciplinas cursadas;  
• possuam o menor número de faltas, de trancamentos e de reprovações no ensino médio.  
 
2. Caso o candidato que fez a opção como portador de deficiência venha a se classificar em uma posição melhor que a de-

finida neste edital, será ele classificado de acordo com a classificação geral.  
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
A divulgação do resultado das provas  será realizada nos dias 22 e 30/07/2009 a partir das 15h30, por meio de lista, em ordem de 

classificação dos candidatos aprovados, a ser afixada no quadro de avisos da sede desta Vara. 
 
VIII – DA HOMOLOGAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS  
 
A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária.  
 
IX – DA CONVOCAÇÃO  
 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação e o prazo 

de validade da seleção.  
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação para assinar termo de compromisso para realização de 

estágio, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da seleção.  
3. A convocação será feita por telefone e por aviso afixado no hall desta Vara. O candidato terá o prazo de 03 dias úteis, contados 

da comunicação, para se apresentar.  
4. Manifestado o interesse pelo estágio, o candidato terá 10 dias corridos, contados da apresentação prevista no item anterior, para 

providenciar exames de laboratório para verificação de seu estado de saúde, solicitada no momento da apresentação. As despesas inerentes 
aos exames e documentação correrão por conta do candidato.  

5. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazos nem reclassificação em final de lista.  
6. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes na ficha de inscrição, o candidato deverá comunicá-la a esta Subseção 

imediatamente.  
 
X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
1. O início do estágio se dará com a assinatura do termo de compromisso no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do 

prazo de validade da seleção.  
2. O termo de compromisso para realização de estágio firmado pelo estagiário não gera direitos ou vínculos empregatícios.  
3. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
4. A inexatidão de afirmativas ou irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato da se-

leção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.  
 5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e das demais 

normas que regem o programa de estágio patrocinado pelo TRF/1ª Região.  
 6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária.                          
 7. A seleção terá validade de 1 ano, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação do resultado. 
 8. Publique-se este edital no sítio da Subseção de Altamira, no átrio desta sede, encaminhando cópias às instituições de ensino 

médio Dairce Pedrosa e Polivalente desta cidade. 
 
* Edital assinado pelo Diretor da Subseção, Juiz Federal Antonio Carlos Almeida Campelo 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 073/09 
Considerando a informação da Diretora do Nucad à fl. 173 e do Nucre à fl. 171, bem como a manifestação do Diretor da Secad aci-

ma, torno parcialmente sem efeito o despacho de fl. 167, que autorizou a emissão de empenho e o pagamento no valor de R$13.995,50 (treze 
mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), referente à diferença no valor da bolsa-estágio e do auxílio transporte em favor 
dos estagiários desta Seccional, devendo ali ser considerado: “autorizo a emissão de empenho no valor de R$13.995,50 (treze mil, nove-
centos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), bem como o pagamento no valor de R$14.038,85 (quatorze mil, trinta e oito re-
ais e oitenta e cinco centavos)”. 

Publiquem. 
Belém, 05.06.2009. 
 
PROCESSO Nº 323/09 
Diante das informações do Diretor da SECAD, AUTORIZO o pagamento de horas extras aos servidores da 6ª Vara desta Seccional, 

relacionados às fls. 33, no total de R$ 4.521,98 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), em virtude de trabalho 
extraordinário executado durante a inspeção anual, no período de 11 a 15.05.2009, nos termos da Lei nº 8.112/1990 e Resoluções nos 
444/20044 e 04/2008-CJF. 

Ao NUCRE, para inclusão em folha de pagamento. 
Publique-se. 
Belém, 03.06.2009 

 
* Despachos assinados pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Edison Moreira Grillo Júnior 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
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Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Brasil Comércio e Representação Ltda. 
(*) 

Aquisição de gêneros alimentícios 
para esta Seccional 067/2009 09NE000022 06.09 08.06.09 956,90

Diagnosis-Centro de Diagnósticos Ltda 
(**) 

Serviços médicos prestados para 
associados e dependentes do Pro-
Social. 

259/2009 09NE000192 06.09 08.06.09 2.364,18

E. S. E. Segurança Privada Ltda (*) 
Prestação de serviços especializados 
de vigilância e segurança armada no 
prédio-sede desta Seccional 

749/2008 09NE000076 06.09 08.06.09 20.150,00

* Autorizações assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Edison Moreira Grillo Júnior 
** Autorizações assinadas pelo Diretor da SECAD, Haroldo Ferri 
 


