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PORTARIA 

PORTARIA Nº. 001, de 25 de fevereiro de 2011. 
 
 

 

O Doutor AGLIBERTO GOMES MACHADO, MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias, 

Seção Judiciária do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 

  
CONSIDERANDO o que preceitua a Instrução Normativa 13-01 alterada pela Resolução Nº 21, de 24.09.2002, do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que estabelece critérios no tocante ao planejamento, à execução e ao acompanhamento 

do Programa de Estágio no âmbito do Tribunal e Subseções Judiciárias Integrantes, e no interesse da Administração, RESOLVE: 

I -  AUTORIZAR a abertura de Processo Seletivo para preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o 

período de validade do processo seletivo, para estudantes do curso CIÊNCIAS CONTABÉIS,  regularmente matriculados e que 

estejam cursando à época do início do estágio, no mínimo, o 4° (quarto) período do curso. 

II - DESIGNAR  os servidores Elizabeth Conceição Azoubel Moreira, Fábio Reis Henriques, Sávio Renato Teixeira 

de Araújo e Martha Maria de Sousa Martins Almeida Rocha para, sob a presidência desta, comporem a Comissão de Seleção de 

Estudantes de Nível Superior que deverão realizar estágio nesta Subseção Judiciária na área de Ciências Contábeis. 

III – Competirá à citada Comissão elaborar, coordenar e executar os trabalhos de aplicação dos Testes de 

Conhecimentos Específicos. 

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
AGLIBERTO GOMES MACHADO   

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias  

                                             JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO 

 

BOLETIM DE SERVIÇO 
CRIADO PELO ATO 005, DE 17 DE JANEIRO DE 1990. 

  

ANO – VII  Nº 001 
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AGLIBERTO GOMES MACHADO  
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EDITAL 
 

EDITAL Nº 001/2011 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS/MA, DR. AGLIBERTO GOMES 
MACHADO , torna pública a abertura de inscrições para a realização de Teste de Conhecimentos Específicos para 
Seleção de Estagiários do Curso de Ciências Contábeis, remunerados e voluntários (sem remuneração), de acordo 
com Instruções Especiais constantes do presente Edital. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da Subseção Judiciária de Caxias/Maranhão. 
2. As áreas de atuação do estagiário, a carga horária, o valor da bolsa de estágio e o número de vagas são os 

estabelecidos conforme a seguir: 
 

CURSO Nº DE VAGAS CARGA HORÁRIA VALOR DA BOLSA** 
 

CIÊNCIAS 
CONTABÉIS 

 
 CR* 

 
20 horas 
semanais 

De acordo com o estabelecido na Instrução 
Normativa 13-01 – Programa de Estágio/TRF-1ª 
Região, Resolução N. 630-004/2003 e alterações 

posteriores. 
*CR (Cadastro Reserva) 
** Somente para o denominado Estágio Remunerado 
 
3. A duração do estágio é de até 01 (um) semestre, prorrogável, a critério das partes, por iguais períodos sucessivos, 

obedecido o limite de 04 (quatro) períodos. 
4. A presente seleção é destinada ao preenchimento de vagas para estagiários remunerados e voluntários, que vierem 

a surgir no âmbito da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Caxias/MA (cadastro de reserva), conforme a 
Instrução Normativa 13-01 – Programa de Estágio do Tribunal Regional Federal – 1ª Região e Resolução N. 630-
004/2003 e alterações posteriores. 

 
II – DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições serão realizadas, gratuitamente, no período de 28 de fevereiro a 11 de março de 2011, no edifício-

sede da Subseção Judiciária de Caxias/MA, localizado na Rua Sete-A, Cidade Judiciária, Campo de Belém, na Seção 
de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP), no horário das 09 horas às 14 horas. 

2. Poderão inscrever-se estudantes regularmente matriculados no curso referido no item I-2, sendo que quando do 
provimento da vaga deverá estar cursando, no mínimo, o 4º (quarto) período. 

3. Para inscrever-se o candidato deverá, no período das inscrições: 
3.1. Apresentar-se no local indicado no item 1, deste Capítulo, munido de original e cópia da cédula oficial de identidade, 

que deverá ser apresentada para prestação do Teste; 
3.2. Preencher a ficha de inscrição fornecida no próprio local. 
4. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia do 

documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do procurador. 
5. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, teste ou ingresso no estágio, desde que verificadas falsidades de 

declarações ou irregularidades nos testes e/ou documentos. 
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6. Não poderão inscrever-se na seleção servidores estudantes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Subseção 
Judiciária, ou que nela prestem serviços, bem como estagiários remunerados e parentes consangüíneos e afins até o 
3º grau dos examinadores e dos secretários da Comissão. 

 
III – DO TESTE 
1. A seleção constará de prova de conhecimentos específicos com base no programa a seguir discriminado:  
 
       CURSO DE CIÊNCIAS CONTABÉIS 

 
                 Contabilidade: 10 (dez) questões; 
                 Matemática: 05 (cinco) questões; 
                 Português: 05 (cinco) questões. 
.             
I – CONTABILIDADE 
a) Princípios fundamentais de contabilidade;  
b) Contabilidade Geral: Conceitos, Fatos Contábeis, Tipos de lançamentos   
c) Princípios orçamentários;  
d) Créditos orçamentários e adicionais;  
e) Etapas da despesa orçamentária (Planejamento/Execução, Empenho, liquidação e pagamento)  
f) Controle e avaliação (controle interno); 
g) Momento do reconhecimento da despesa;  
h) Restos a pagar; 
i) Despesas de exercícios anteriores;  
j) Suprimento de fundos.  
 
II – MATEMÁTICA 
a) Juros simples e compostos, capital 
b) Regra de três simples e composta 
c) Proporção 
d) Porcentagem 
e)  Desconto simples e composto. 
 
III – PORTUGUÊS 
a)  Ortografia 
b)  Concordância nominal 
c)  Concordância verbal 
d)  Crase 
 
IV – DA APLICAÇÃO DO TESTE 
 A realização do teste está prevista para o dia 19 de março de 2011 na sede da FAI – FACULDADE DO VALE DO 
ITAPECURU, situada à Rua Bom Pastor, 425, Centro, Caxias/MA, das 9 horas às 11 horas (horário oficial local), 
devendo o candidato comparecer ao local da prova 30 minutos antes do horário estabelecido. 
1. Somente terá acesso à sala de aplicação do teste o candidato que estiver munido do original da cédula de identidade e 
do comprovante de inscrição. Os referidos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com 
clareza, a identificação do candidato. 
2. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
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3. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário determinado; 
b) não comparecer ao teste seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de testes sem acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não permitidos; 
f) for responsável por falsa identificação pessoal; 
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução dos testes; 
h) não devolver integralmente o material recebido; 
i) perturbar a ordem dos trabalhos. 
 
4.  Em hipótese alguma será realizada prova de 2ª chamada ou em local diverso do especificado no presente edital. 
 
V – DO JULGAMENTO DO TESTE 
1. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, a nota 6,0 (seis) na prova. 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
1. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final, em listas de classificação por 

curso. 
2. Na hipótese de igualdade de nota final será dada preferência ao candidato que tiver maior idade. 
2.1. Persistindo o empate será dada preferência ao candidato que estiver mais próximo de concluir o curso. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Os gabaritos preliminares serão divulgados na data de 22 de março de 2011, no mural do edifício-sede da Subseção 

Judiciária de Caxias/MA e no endereço eletrônico http://www.ma.trf1.gov.br/caxias/; 
2. O resultado final será divulgado pela Comissão Examinadora a partir do dia 30 de março de 2011, nos locais 

indicados no item anterior. 
 
VIII – DOS RECURSOS 
1. Os recursos poderão ser interpostos até 3 (três) dias após a divulgação dos gabaritos preliminares. 
2. Os recursos somente serão apreciados se apontarem as circunstâncias que os justifiquem e se tiverem indicados o 

nome do candidato, o número da inscrição e o endereço para correspondência, bem como se a interposição for feita 
dentro do prazo previsto. 

 
 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
1. A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de 
Caxias/MA. 
 
X – DO PROVIMENTO DAS VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS 
1. O candidato aprovado será convocado através de ofício, emitido pela Secretaria da Vara, para o endereço declarado no 
ato da inscrição na Seleção. Terá o candidato convocado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecer à Subseção 
Judiciária munido dos originais dos seguintes documentos: 
- Cédula de identidade  
- CPF 
- Comprovante de matrícula referente ao período que está cursando 
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2. Após a apresentação dos documentos acima referidos, a Subseção Judiciária de Caxias/MA providenciará Seguro de 
Acidentes Pessoais, em benefício do candidato, ficando a data de início do estágio a ser definida pela Administração, não 
se aplicando este inciso para a hipótese de serviço voluntário. 
3. Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de seis meses da data prevista para a 
respectiva formatura. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço atualizado para viabilizar os contatos necessários. A 
Subseção Judiciária de Caxias/MA não se responsabiliza por informação de endereço incorreta, incompleta ou 
desatualizada. Será considerada consumada a convocação remetida para o endereço informado pelo candidato. 
5. Em caso de não comparecimento do candidato no prazo referido no item 1, será convocado o próximo candidato na 
ordem de classificação. 
6. O candidato aprovado será convocado, na forma do item 1 acima, obedecida a ordem de classificação, para ingressar 
no estágio remunerado ou serviço voluntário, nesta ordem, de acordo com a disponibilidade de vagas, assegurando-se o 
direito de preferência ao ingresso no estágio remunerado àqueles que estejam no exercício do serviço voluntário, 
observado, entre estes, a ordem de classificação obtida no concurso. 
7. Na hipótese de serviço voluntário as atividades reger-se-ão pela Lei do Serviço Voluntário (Lei nº 9.608/98) 
  
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. O teste seletivo tem a validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado 
final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.  

2. No caso de desistência temporária, o candidato renuncia sua classificação, através de requerimento dirigido ao 
Diretor da Subseção, no prazo estipulado no Capítulo X, item 1, e passa a posicionar-se no final da lista de aprovados, 
aguardando nova convocação, que poderá ou não se efetivar no período de vigência da Seleção. 
3. Os casos omissos referentes à realização do processo seletivo serão resolvidos pelo Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária de Caxias/MA. 

 
Caxias/MA, 25 de fevereiro de 2011. 

 
 

AGLIBERTO GOMES MACHADO 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias 

 
 

 

TÉRMINO DESTA EDIÇÃO  

 


