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NA FORMA DA LEI, 

Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou 
dele conhecimento tiverem, que será realizado o VI 
Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva 
de estagiários dos cursos de Direito junto à Justiça 
Federal de Passos/MG, de acordo com as instruções 
contidas neste Edital e na Resolução n. 39/2008 do 
Conselho da Justiça Federal. 
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I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O processo seletivo será realizado pela Comissão 
Examinadora constituída pelos seguintes membros: 

• Cézar Chaves Marçal da Cruz - Presidente 
• Enickson Dener de Sousa - Secretário 
• Roger Louiz Sarno Gonçalves - Secretário 

2. O processo seletivo compreenderá a avaliação de 
conhecimentos específicos do candidato, por meio de análise 
do histórico escolar. 

II. DAS INSCRIÇÕES 

1. Poderão se inscrever no processo seletivo os estudantes 
regularmente matriculados nos cursos de Direito, desde que 
estejam cursando do 2° ao 9° período. Vedada a participação 
de ex-estagiários remunerados da Justiça Federal de 
Passos/MG. Será permitida, contudo, a participação dos 
estudantes de direito que prestaram serviço na Justiça 
Federal, aos quais serão atribuídos pontuação, bem como 
será considerado para fins de critério de desempate, 
conforme descrito nos itens 111.5 e 111.6 deste edital. 
2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas 
no período de 20-11-2015 a 01-12-2015, das 09h00min às 
16h00min, no prédio da Subseção Judiciária de Passos/MG, 
situado na Avenida Arlindo Figueiredo, n. 128, centro, 
Passos/MG, na Seção de Suporte Administrativo. 
3. Para inscrição, o candidato deverá: 

a) Preencher ficha de inscrição, fornecida pela 
Comissão Examinadora, no ato; 
b) Apresentar documento de identidade (R.G. ou 
Carteira de Motorista e cópia respectiva; 
c) Apresentar histórico escolar original 
atualizado para fins de avaliação curricular; 

4. Importará pronta desclassificação do certame: 
a) Apresentação de ficha de inscrição ilegível, 
preenchida incorretamente ou escrita em língua 
diferente do vernáculo; 
b) Apresentação de documento falso ou a prática 
de ato apto à configuração de tentativa de fraude 
do processo seletivo. 

5. Os documentos previstos no item 11.3 deverão ser 
apresentados no momento da inscrição, vedada apresentação 
posterior. 
6. Será permitida a inscrição por terceiro, mediante 
procuração com poderes específicos Na ocasião da 
inscrição, o procurador deverá atender às exigências do 
item 11.3, além de apresentar a procuração e cópia, 
apresentará também o próprio documento de identidade 
oficial e cópia. 
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7. O candidato, em nenhuma hipótese, poderá alegar 
desconhecimento das normas contidas no Edital. 

III. DO EXAME DE SELEÇÃO 

1. O Processo de Seleção compreende avaliação currícular e 
demais critérios previstos neste edital. 
- AVALIAÇÃO CURRICULAR  

2. Na avaliação curricular, será analisado o histórico 
escolar do candidato e calculada a média aritmética das 
notas obtidas nas disciplinas obrigatórias cursadas, 
descartando-se as optativas, nos dois períodos letivos 
imediatamente anteriores ao do processo de seleção. 
3. O candidato com média aritmética inferior a 70 será 
imediatamente eliminado do certame. Só serão consideradas, 
para efeito de obtenção da média aritmética especificada no 
item 111.2., as notas das disciplinas que receberem 
pontuação variável de O a 100. Notas subjetivas (não 
numéricas) ou balizadas por padrão diverso serão 
desprezadas, para efeito de cômputo da média. 
4. Não serão consideradas, para efeito da média aritmética, 
as disciplinas optativas cursadas pelo candidato. 
5. O período de prestação de serviço na Justiça Federal 
será computado da seguinte maneira: 

a) a cada mês de serviço prestado na Justiça 
Federal corresponderá a 0,25 (vinte e cinco décimos); 

b) compreende-se por mês de serviço, para fins da 
pontuação descrita na alínea anterior, quando o serviço for 
prestado por, pelo menos, metade mais um (50% + 1 dia) dos 
dias úteis de um mês, bem como ter assinado o termo de 
prestação de serviço voluntário ou contrato. 
- DO DESEMPATE 

6. Após a avaliação curricular, em caso de empate, serão 
adotados os seguintes critérios para desempate: 

a) Ter o candidato sido prestador de serviço 
voluntário, considerando-se para tal o efetivo 
exercício por, no mínimo, metade mais um dos dias 
úteis de um mês e ter assinado o termo de 
prestação de serviço voluntário; 
b) Ter sido prestador de serviço; 
c) Persistindo o empate, terá preferência o 
candidato com maior média de notas no 10 semestre 
de 2015; 
d) Caso o empate ainda persista, a preferência 
recairá sobre o candidato com maior idade. 

- DA INCOMPATIBILIDADE 
7. Será considerado incompatível com o exercício de estágio 
remunerado na Justiça Federal, 
contratação, qualquer das seguintes situações: 

a) carga horária incompatível em razão(de oiitro 
trabalho, seja ele qual for; 

b) ser o candidato estagiário ou empr  
escritório de advocacia, sendo que, para assumit.- ~é-s7a 

impossibilitando 	a 
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condição, deverá apresentar documento idôneo que comprove o 
encerramento do vínculo com o escritório de advocacia em 
data anterior à contratação; 

c) acumular concomitantemente, mais de um 
estágio, mesmo que em órgãos diferentes; 

d) o turno de estudo do candidato for 
incompatível com o turno de estágio para o qual a vaga foi 
aberta, devendo o candidato, neste caso, aguardar a vaga 
para o período compatível. 

IV. DAS VAGAS 

1. O processo seletivo ora disciplinado se destina à 
formação de cadastro de reserva para estagiários do curso 
de Direito. 
2. Os classificados integrarão o cadastro de reserva de 
estagiários da Subseção Judiciária de Passos/MG e serão 
convocados de acordo com a disponibilidade de vagas 
eventualmente surgidas durante o prazo de validade do 
processo seletivo, obedecida a ordem de classificação. 
3. Do total de vagas abertas, será reservada 10% para 
portadores de necessidades especiais, conforme o disposto 
no parágrafo 50,  artigo 17 da lei 11.788/2008. 
4. Durante a validade do processo seletivo, a cada 9 
candidatos convocados, o 100  convocado será um portador de 
necessidades especiais, devidamente classificado no 
processo seletivo. 
5. Caso o candidato portador de necessidades especiais 
tenha obtido nota final superior à dos classificados na 
lista comum, será convocado com prioridade, como se 
estivesse na lista comum de classificação. 
6. Os portadores de necessidades especiais deverão 
comprovar a condição somente no momento da celebração do 
Termo de Compromisso de Estágio. 
7. Ausente candidato portador de necessidades especiais 
devidamente classificado no processo seletivo para efeito 
do que dispõe o parágrafo 50, artigo 17 da lei 11.788/2008, 
a vaga será preenchida por candidato não portador de 
necessidades especiais. 

V. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

O resultado final será afixado no dia 10-12-2015, no 
placar do prédio da Justiça Federal de Passos/MG e na 
internet no endereço eletrônico http://www.jfmg.jus.br. 

VI. DO RECURSO 

1. Será admitido recurso, dirigido à Comissão examinadora 
do concurso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis ap 	a 
divulgação oficial do resultado final do processo sel-tivo. 
2. O recurso deverá ser apresentado em forma esc ta e 
protocolado na sede da Subseção Judiciária de Passo 
3. Não serão conhecidos recursos aviados sob outra 



4. A decisão tomada no julgamento do recurso é 
irrecorrível. 
5. Julgados eventuais recursos, caso haja alteração da 
ordem de classificação, o novo resultado será afixado no 
prédio da Subseção Judiciária de Passos/MG e publicado na 
internet no endereço eletrônico http://www.jfmg.jus.br. 

VII. DA CLASSIFICAÇÃO 

1. Serão classificados, em ordem decrescente, com base na 
média aritmética mencionada no item 111.2, os candidatos 
que obtiverem média aritmética 	igual ou superior a 70 
pontos na avaliação curricular e, a esta média, somados os 
pontos apurados na forma do item 111.5; 
2. A inclusão do nome do candidato no cadastro de reserva 
de estagiários não gera direito à convocação, garantida a 
observância da ordem de classificação no ato de 
preenchimento de vagas. 

VIII. DO ESTÁGIO E DA ASSINATURA DO TERNO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO 

1. O estágio terá duração improrrogável de até 02 (dois) 
anos, a contar da assinatura do termo de compromisso, 
podendo terminar antes do tempo conforme disposto no Termo 
de Compromisso de estágio. 
2. O estágio será realizado em vinte horas semanais, 
distribuídas em quatro horas diárias de 2a a 6a  feira, 
horário a ser definido pela Direção, conforme 
necessidades da Subseção Judiciária de Passos/ MG. 
3. O candidato convocado firmará Termo de Compromisso, 
obrigando-se a cumprir as normas disciplinares 
estabelecidas. Para tanto, deverá apresentar: 

a) Uma foto 3x4; 
b) Cópia de documento de identidade oficial, CPF e 

título de eleitor; 
c) Cópia de comprovante de residência (conta Celular, 

Cemig, etc.); 
d) Certidão do Cartório Eleitoral atestando que está 

quite com as obrigações eleitorais; 
e) Atestado médico informando que apresenta os 

requisitos de saúde mínimos exigidos para o 
exercício de estágio; 

f) Declaração de matrícula da instituição de ensino 
com o registro do período no qual o candidato está 
regularmente cursando; 

g) Número de conta corrente (op. 001 ou 023) ou 
poupança (op. 013) da CEF - Caixa Econô 
Federal, agência 0141, Passos/MG; 

h) Caso o candidato tenha sido convocado 
preenchimento da vaga reservada para portad 
necessidades especiais, deverá apresentar, às 
expensas, laudo médico atestando a espécie e 

em 
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da deficiência, com expressa referência ao Código 
Internacional de Doenças conforme exigido no artigo 
39, Inciso IV do decreto 3.298 de 20 de dezembro de 
1999. No laudo acima mencionado, também deverá 
constar a informação de que apresenta os requisitos 
de saúde mínimos exigidos para o exercício de 
estágio. 

4. O Termo de Compromisso de Estágio será firmado sob as 
seguintes condições, aferíveis no momento da convocação: 

a) Matrícula regular no 2° ao 9° período do curso 
de Direito. 

b) Inexistência de acumulação de cargo, emprego, 
função ou estágio público, e de conflito de 
interesses com as atividades da Justiça Federal. 
c) Preenchimento dos requisitos mínimos de saúde 
para o exercício do estágio. 

5. Em nenhuma hipótese, será firmado Termo de Estágio com o 
candidato que descumpra os critérios exigidos no item 
VIII.4. 
6. Não será admitido atestado ou laudo médico emitido há 
mais de 1 mês da data do Edital de Convocação para 
assinatura do Termo de Estágio. 
7. O candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
data da publicação do edital de convocação, para apresentar 
a documentação elencada no item VIII.3. Caso não a 
apresente, será convocado o próximo candidato conforme a 
ordem de classificação. 
8. 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, Subseção 
Judiciária de Passos/MG. 
9. O estágio na Justiça Federal de 1° Grau - Subseção 
Judiciária de Passos/MG será regido de acordo com a 
legislação que disciplina a matéria e as normas do Conselho 
da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da ia 

Região. 

IX. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS PARAS PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS 

1. Surgindo novas vagas e sendo conveniente à 
Administração, os candidatos aprovados serão convocados por 
Edital, a ser afixado no placar do prédio da Justiça 
Federal de Passos/MG e publicado na interneL no endereço 
eletrônico http://www.jfmg.jus.br. 
2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as 
convocações, publicadas na forma do item IX.i. 
3. O candidato que não comparecer nos prazos e nos termos 
estabelecidos no Edital de Convocação para firma -o Termo 
de Compromisso de Estágio, será eliminado do cert 
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X. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

1. A seleção terá validade até 31-12-2016, prazo 
prorrogável uma única vez, por 01 (um) ano, a critério do 
Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de 
Passos/MG. 

XI. DA BOLSA DE ESTÁGIO 

1. O estudante receberá, a título de bolsa de estágio, o 
valor mensal de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), 
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 5,60 (cinco 
reais e sessenta centavos) por dia de efetivo serviço. Os 
valores serão consignados em Termo de Compromisso a ser 
firmado entre o estagiário e a Justiça Federal de 10  Grau - 
Subseção Judiciária de Passos/MG, com interveniência da 
Instituição de Ensino, reajustáveis de acordo com a 
disponibilidade orçamentária do Tribunal Regional Federal 
da ia  Região. 
2. Será considerada, para efeito de cálculo da bolsa de 
estágio, a frequência do estagiário, deduzindo-se o valor 
equivalente aos dias de faltas não-justificadas. 
3. O desligamento do estagiário dar-se-á em conformidade 
com o disposto na Resolução n. 39, de 12/12/08, do Conselho 
da Justiça Federal e do Termo de Compromisso de Estágio. 
Semestralmente, o estagiário será submetido a avaliação de 
desempenho, que condicionará seu prosseguimento no estágio. 
4. O pagamento da bolsa será suspenso a partir da data de 
desligamento do estagiário, independentemente da causa. 
5. Na forma do artigo 90 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. 

XII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O presente Edital e os demais atos pertinentes ao 
processo seletivo serão amplamente divulgados no mural da 
Sede da Subseção Judiciária de Passos/MG e na internet 
através do endereço eletrônico http://www.jfmg.jus.br. 
2. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Examinadora e deverão ser encaminhadas na forma do 
item VI, no que for aplicável. 

17 de novembro de 2015. 

Bruno Augus 	es Oliveira 
dera 

Diretor da Subseç-ã Judiciária de Passos 


