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1ª vara ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO 
 ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATHZ 
 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
 RAFAEL ARAÚJO TORRES 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
 MELINA FAUCZ KLETEMBERG 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 
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JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
Altamira RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA  / PRISCILLA PINTO DE AZEVEDO 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS 
Santarém 

Belém (PA), 15 de Junho de 2011 
(Quarta-feira) 

SUBSEÇÃ
 
PORTARIA/DISUB/SSJ/ATM/Nº 09, DE 14.06.11 
 
O Doutor RUY DIAS DE SOUZA FILHO, Juiz Federal D

1/12/2006, do Conselho da Justiça Federal , c/c o art. 13, inci
6/09, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira R

 
 
CONSIDERANDO a designação do período de 20 a 24 

Judiciária; 
 
CONSIDERANDO que 23 de junho é feriado nacional, d
 
CONSIDERANDO, por fim, ser vedado o trabalho gratui

pagamento de horas extras e a necessidade do serviço; 
 
RESOLVE: 
 
AUTORIZAR os servidores abaixo indicados, por necess

e Corpus Christi, em regime de compensação. 
 
 01) Ana Paula Batista Marinho 
02) Carlos Antônio Vieira de Araújo 
03) Eloisa Helena Matos de Medeiros 
04) Hermano de Sousa Ribeiro Júnior 
05) Jacqueline Carneiro Ferreira 
06) Ronaldo dos Santos Lanhella 
07) Ronaldo Ferreira Marinho 
08) Vera Lúcia Oliveira Morais 
09) Vinícius de Souza Lopes 
10) Paulo Roberto Silva Costa 
11) Sâmia Cristina Moreira Andrade da Silva 
12) José Ricardo Galviolli 
13) Hedmo Macedo dos Santos 
14) Artur Eugênio Brito Maia 
15) Rodrigo Virgolino Lopes 
16) Samuel Gomes de Oliveira 
17) Marilene Ferreira Alves 
DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR. 
 
 

O DE ALTAMIRA

iretor da Subseção Ju
sos III e VIII, da Lei 5
egião e, 

de junho de 2011 par

ia de Corpus Christi; 

to, por força do art. 4

idade do serviço, a t
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diciária de Altamira/PA, nos termos da Resolução 496, 
.010/66 e do art. 120 do PROVIMENTO/COGER 38, de 

a realização da Inspeção Ordinária Anual nesta Subse-

° da Lei 8.112/90, a falta de recursos orçamentários pa-

rabalhar no dia 23 de junho de 2011, feridado nacional, 
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18) Francimara Costa Oliveira 
19) Nádia Daniela Cavalcante Ferreira. 
 
 Os servidores acima indicados farão jus a compensar o dia trabalhado à razão de um por um. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
 

SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO 
 
PORTARIA Nº 008, DE 07.06.11 
 
O SENHOR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO, DIRETOR EM EXERCÍCIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 
 
Considerando a necessidade de adotar medidas a fim de evitar o desperdício e incentivar a reciclagem de material no âmbito desta 

Subseção Judiciária; 
 
Considerando a necessidade de criar procedimentos alternativos, com a finalidade de reduzir o volume de resíduos que irão poluir o 

meio ambiente; 
 
Considerando a responsabilidade socioambiental e o interesse da administração; 
 
RESOLVE: 
 
1. Instituir Comissão de Consumo Sustentável da Subseção Judiciária de Redenção. 
 
2. A Comissão será integrada pelos seguintes membros: 
 

Weclei dos Santos Oliveira Coordenador 
Daniela Cardoso Miranda Membro Efetivo 
Gilmar Barbosa Brabo Filho Membro Efetivo 
Vivianne Silva da Silva Membro Efetivo 

 
3. Cumpre à Comissão desenvolver estudos e proceder à implantação, acompanhamento e supervisão da coleta, separação e des-

tinação dos resíduos recicláveis descartados, bem como a implementação de práticas, ações e programas para o uso consciente e racional 
dos recursos colocados à disposição desta Subseção Judiciária Federal. 

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Intime-se. 

 
 

COMPENSAÇÃO 
 
01. DIAS TRABALHADOS NO PLANTÃO 06. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – acompanhar serviços in-

ternos da reforma do prédio 
02. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2009/2010 07. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Inspeção 2011 
03. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2008/2009 08. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Inspeção 2010 
04. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2007/2008  
05. DIAS TRABALHADOS NO ELEITORAL  
 

SERVIDOR PROCESSO 
Nº CARGO/FUNÇÃO DIAS TRABALHADOS COMPENSAÇÃO FUNDA-

MENTO 
Maria Mirley Amazonas Galvão 09/2011 Técnico Judiciária Horas extras 20.06.11 08 
Noeme de Castro Chaves 08/2011 Técnico Judiciária Horas extras 16.06.11 07 
Sérgio Antonio Scalabrin 05/2011 Técnico Judiciária Horas extras 24.06.11 06 
* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
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1. EDITAL Nº 01/2011 
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª I NSTÂNCIA – 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RENDENÇÃO-PA 
 
A COMISSÃO EXAMINADORA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁR IA DE 
REDENÇÃO-PA faz saber que fará realizar, no dia 1º de julho de 2011, prova para 
seleção de estagiários de curso superior nas áreas de Direito e Ciências Contábeis, de 
acordo com as instruções constantes do presente edital. 
 
INSTRUÇÕES: 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. Para a contratação após classificação no presente processo seletivo exige-se do candidato 
estar regularmente matriculado e cursando qualquer semestre dos cursos de Direito ou 
Ciências Contábeis. 
2. A carga horária do estágio a ser prestado é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 
(quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira.  
3. O estágio terá a duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período a critério da 
Administração. 
4. Os classificados farão parte do cadastro de reserva para contratação durante o prazo de 
validade do processo seletivo. 
5. O estagiário/estudante perceberá uma ajuda de custo correspondente ao valor de 
R$600,00 (seiscentos reais). 
 
II – DAS INSCRIÇÕES  
1. As inscrições serão realizadas no período de 20 de junho de 2011 a 24 de junho de 
2011, no horário de 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, no edifício-sede desta 
Subseção Judiciária, localizado na Av. Independência, Lote 11, Quadra 34, prédio do antigo 
Fórum do município, Bairro Núcleo Urbano, nesta cidade. 
2. A inscrição será gratuita. 
3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
a) original e cópia do documento de identidade e CPF; 
b) comprovante de matrícula atualizado; 
4. Em obediência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei n. 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. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, 
especificando-a na ficha de inscrição, que deverá ser acompanhada de laudo médico 
atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face do grau de incapacidade 
da deficiência física. 
 
III – DA APLICAÇÃO DA PROVA 
1. As provas objetiva e discursiva realizar-se-ão no dia 1º de julho de 2011, das 08:00 às 
12:00 horas, no Campus da Universidade do Estado do Pará em Redenção, localizado 
na Rua Matogrosso, nº 137, setor Alto Paraná, próximo ao Corpo de Bombeiros, nesta 
cidade, devendo o candidato comparecer no local 30 (trinta) minutos antes do horário 
estabelecido. 
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2. Não haverá envio de correspondência ao candidato, sendo de sua responsabilidade o 
acompanhamento do calendário de realização do certame. 
3. Somente terá acesso à sala de aplicação da prova o candidato que estiver munido do 
original da cédula de identidade. O referido documento deverá estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. 
5. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário determinado para início da prova; 
b) não comparecer à prova, 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) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou 
impressos não permitidos; 
f) lançar mãos de meios ilícitos para a realização da prova; 
g) não devolver integralmente o material recebido; 
h) perturbar a ordem dos trabalhos. 
 
IV – DO PROCESSO SELETIVO 
1. Para o curso de Direito  será aplicada prova contendo 20 (vinte) questões de múltipla 
escolha e 01(uma) questão discursiva, que versarão sobre um dos temas previstos no 
conteúdo programático, anexo I deste Edital. 
2. Para o curso de Ciências Contábeis será aplicada prova contendo 20 (vinte) questões de 
múltipla escolha, sendo 15 (quinze) de Contabilidade Geral e 05 (cinco) de Matemática, que 
versarão sobre um dos temas previstos no conteúdo programático, anexo I deste Edital. 
3. No momento de realização da prova será fornecida ao candidato folha de resposta que 
será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, não havendo, em hipótese alguma, 
substituição por erro do candidato. 
4. As questões objetivas serão compostas de 05 (cinco) alternativas de respostas, sendo 
apenas uma considerada correta. 
5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.  
6. A questão subjetiva deverá ter sua resposta transcrita manualmente pelo candidato no 
campo correspondente da folha de resposta e deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no 
máximo 30 (trinta) linhas.  
7. Não serão considerados quaisquer rascunhos para efeito de pontuação à questão. 
8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a 
Folha de Respostas, podendo levar consigo apenas folha de gabarito que será fornecida ao 
final da prova. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS  
1. Para o curso de Direito , as questões de múltipla escolha valerão cada uma 0,25 (zero 
vinte cinco) ponto e a questão discursiva valerá 5,0 (cinco) pontos, totalizando 10,0 (dez) 
pontos.  
2. Para o curso de Ciências Contábeis, as questões de múltipla valerão cada uma 0,5 
(meio) ponto, totalizando 10,0(dez) pontos. 
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3. A questão discursiva, prevista para o curso de Direito, será avaliada segundo os seguintes 
critérios: 
a) domínio da norma culta da língua escrita; 
b) compreender a proposta de Redação e aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo; 
c) selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista; 
d) demonstrar conhecimento dos mecanismos lingüísticos necessários para a construção 
da argumentação; 
e) elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
1. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota. 
2. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 
a) estiver cursando o semestre/período mais avançado ou 
b) for mais idoso. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. O resultado final será divulgado na página desta Seção Judiciária www.jfpa.jus.br e 
afixado na sede desta Subseção Judiciária de Redenção. 
 
VIII – DO RECURSO 
1. O prazo para recurso será de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado. 
 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
1. A homologação do resultado final da seleção será feita pela Comissão Examinadora do 
certame, sendo divulgado na página desta Seção Judiciária www.jfpa.jus.br e afixado na 
sede desta Subseção Judiciária de Redenção. 
 
X – DA VALIDADE 
1. O prazo de validade da presente seleção será de 01 (um) ano, contado da homologação do 
resultado, prorrogável uma vez por igual período, a critério da Administração. 
 
XI – DA CONVOCAÇÃO 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da seleção.  
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação, no limite das 
vagas existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da seleção. 
3. O candidato que for convocado deverá fornecer cópia dos seguintes documentos:  
a) original e cópia da carteira de identidade;  
b) original e cópia do CPF;  
c) original e cópia do Título Eleitoral e comprovante de votação da última eleição;  
d) original e cópia do comprovante de residência; 
e) comprovante de conta bancária (Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal); 
f) histórico escolar; 
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g) 2 (duas) fotografias 3x4;  
h) comprovante atualizado de matrícula no curso de Direito ou Ciências Contábeis;  
i) atestado médico de aptidão laboral, que deverá ser realizado às expensas do candidato. 
j) curriculum vitae, nos moldes do anexo II deste Edital.  
 
4. Para fim da convocação deverá o candidato manter atualizados endereço e telefone na 
Secretaria desta Subseção. 
5. O candidato que for convocado e não assumir a vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, perderá 
o direito à contratação. 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. O início do estágio dar-se-á com a assinatura do respectivo Termo de Contrato de 
Estágio. 
2. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Comissão Examinadora da Seleção 
de Candidatos ao Programa de Estágio Remunerado da Subseção Judiciária de Redenção-
PA. 
 
Redenção/PA, 15 de junho de 2011. 
 
 
WECLEI DOS SANTOS OLIVEIRA 
Presidente 
 
KELLY MAUREN DA COSTA SILVA 
Membro 
 
PAULO ALEX DA COSTA PENA 
Membro 
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ANEXO I 
 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.1. ESTÁGIO DE DIRETO (PROVAS OBJETIVA E SUBJETIVA ) 
a) Direito Constitucional: Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. 
Direitos e garantias individuais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; 
da nacionalidade. Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. 
Poder Judiciário: disposições gerais. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 
b) Direito Processual Civil: Da Jurisdição e da Ação. Das Partes e dos Procuradores: Da 
capacidade processual; Condições da ação. Da Lei nº 9.099/95. Da Lei 10.259/2001. 
 
1.2. ESTÁGIO DE CONTABILIDADE (PROVA OBJETIVA) 
a) Contabilidade Geral: Objeto e Campo de Aplicação da Contabilidade; Usuário da 
Contabilidade; Funções da Contabilidade; Fatos Contábeis; Teoria das Contas; Balancete de 
Verificação; Escrituração. Demonstrações Contábeis; Balanço Patrimonial – BP; 
Demonstração de Resultado de Exercício - DRE 
b) Matemática: Razão e proporção; Juros simples e compostos; Regra de três simples; 
Porcentagem; Divisão proporcional. 
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ANEXO II 
  

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
Nome: 

Filiação: 

 

Data de Nascimento: 

Curso: 

Faculdade: 

 

Formação Escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência Profissional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbies e interesses: 
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CRITÉRIOS PARA A CORREÇÃO DAS REDAÇÕES1 
Os textos deverão ser corrigidos com base nas cinco competências expressas na 

Matriz do ENEM e traduzidas para uma situação específica de produção de texto.  
Cada competência será avaliada por quatro critérios correspondentes aos 

conceitos insuficiente (0,0 ponto), regular (0,5 ponto), bom (1,0 ponto) e excelente (2,0 
pontos), sendo que, a nota global da redação será dada pela média das notas atribuídas a 
uma das cinco competências específicas da redação, totalizando no máximo 10,0 
pontos. 
 

COMPETÊNCIA  NA SITUAÇÃO DE 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

NIVEIS 

I 
(1,0 ponto) 

Demonstrar domínio da 
norma culta da língua 

escrita. 
 

1.  Domínio precário da norma culta, com 
graves e freqüentes desvios gramaticais, de 
escolha de registro e de convenções da 
escrita. (0,0 ponto) 
2.  Domínio razoável da norma culta, com 
desvios gramaticais, de escolha de registro e 
de convenções da escrita, pouco aceitáveis 
nessa etapa de escolaridade. (0,25 ponto) 
3. Bom domínio da norma culta, com 
pontuais desvios gramaticais e de 
convenções da escrita. (0,5 ponto) 
4.  Muito bom domínio da norma culta, com 
raros desvios gramaticais e de convenções da  
escrita. (1,0 ponto) 

II 
(1,0 ponto) 

Compreender a 
proposta de 

Redação e aplicar 
conceitos das várias 

áreas de conhecimento 
para desenvolver o 

tema, dentro 
dos limites estruturais 

do 
texto dissertativo-

argumentativo. 
 

1. Desenvolvimento tangencial do tema e 
apresentação embrionária do tipo de texto 
dissertativo-argumentativo; (0,0 ponto) 
2. Desenvolvimento razoável do tema, a 
partir de considerações próximas do senso 
comum, e domínio precário do tipo de texto 
dissertativo-argumentativo. (0,25 ponto) 
3.  Desenvolvimento razoável do tema e 
domínio razoável do tipo de texto 
dissertativo-argumentativo. (0,5 ponto) 
4.  Bom desenvolvimento do tema, a partir 
de um repertório cultural produtivo e de 
considerações que fogem ao senso comum, e 

                                                 
1 Estas orientações foram adaptadas a partir do modelo de análise da Redação utilizada pelo ENEM, visto 
que são comumente utilizadas na correção de processos seletivos de diversas instituições de ensino 
superior. 
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bom domínio do texto dissertativo-
argumentativo. (1,0 ponto) 
 
 

III 
(1,0 ponto) 

Selecionar, 
relacionar, 
organizar e 
interpretar 

informações, fatos, 
opiniões e 

argumentos em 
defesa de um 

ponto de vista. 
 

 
1.  Apresenta informações, fatos e opiniões 
precariamente relacionados ao tema. (0,0 
ponto) 
2.  Apenas apresenta informações, fatos e 
opiniões, ainda que pertinentes ao tema 
proposto, ou limita-se a reproduzir os 
argumentos constantes na proposta de 
redação. (0,25 ponto) 
3. Seleciona informações, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes ao tema proposto, 
organizando-os e relacionando-os de forma 
pouco consistente em relação ao seu projeto 
de texto.  (0,5 ponto) 
4.  Seleciona, organiza e relaciona, de forma 
consistente informações, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes ao tema proposto em 
defesa do ponto de vista defendido em seu 
texto. (1,0 ponto) 

IV 
(1,0 ponto) 

Demonstrar 
conhecimento 

dos mecanismos 
lingüísticos 

necessários para a 
construção da 
argumentação. 

1.  Desarticulação das partes do texto. (0,0 
ponto) 
2.  Articulação precária das partes do texto, 
devido a problemas freqüentes na utilização 
dos recursos coesivos. (0,25 ponto) 
3.  Articulação razoável das partes do texto, 
com problemas eventuais na utilização dos 
recursos coesivos.  (0,5 ponto) 
4.  Boa articulação das partes do texto, sem 
problemas graves na utilização de recursos 
coesivos. (1,0 ponto) 

V 
(1,0 ponto) 

Elaborar proposta de 
solução para o 

problema abordado, 
mostrando respeito aos 

valores humanos e 
considerando a 

diversidade 
sociocultural. 

 

1.  Não elabora explicitamente uma 
proposta, nem considera valores humanos e 
da diversidade sóciocultural. (0,0 ponto) 
2.  Esboça algumas idéias que podem ser o 
núcleo de uma proposta, respeitando os 
valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. (0,25 ponto) 
3. Elabora proposta genérica de intervenção 
sobre a problemática desenvolvida, 
respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.   
(0,5 ponto) 
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4.  Elabora proposta específica, respeitando 
os valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. (1,0 ponto) 
 
 

 
OBS.: As redações em branco ou que contenham desenhos ou formas propositais de 
anulação deverá ser atribuído a nota zero.  
 


