
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

EDITAL

EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2019

A Justiça Federal - Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO previsto no Contrato 
n. 14/2014.

RESOLVE

TORNAR PÚBLICO o 1º Processo Seletivo de Estagiários 2019 para a 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Ji-Paraná, no Nível Superior de Direito, observadas às disposições constantes na 
Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e neste Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

O processo seletivo será regido pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e por este Edital, 
sendo realizado e executado pelo CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, doravante 
denominado CIEE.

2 – INSTRUÇÕES

2.1. Poderão participar do processo seletivo somente os alunos devidamente matriculados nas 
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, ou órgão competente.

2.2. O processo de seleção terá como objetivo a criação de uma lista de espera para preenchimento 
de vagas de nível superior para a 2ª Vara da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Ji-Paraná.

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1. Requisitos básicos para o estagiário de Nível Superior de Direito:

a). Estar regularmente matriculado a partir do 3º ao 7º semestre do nível superior de Direito, no 
primeiro semestre letivo de 2019;

b). Estar frequentando efetivamente o curso em que estiver matriculado;

c). Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da inscrição;

d). Ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 (vinte) horas semanais, em período a ser 
definido pela 2ª Vara da Subseção, podendo ser matutino ou vespertino;



e). Ser de nacionalidade Brasileira;

4 – DAS VAGAS

As descrições e as respectivas quantidades de vagas são as elencadas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO

01
Criar lista de espera para preenchimento de vagas de nível superior para a Justiça 
Federal - 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná.

5– INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições serão admitidas somente via e-mail, podendo ser realizadas gratuitamente a 
partir do dia 25/04/2019  até às 17h00 do dia 13/05/2019 horário local, através do endereço 
eletrônico:  processoseletivotrf1ro@ciee.org.br

5.2.  O candidato deverá realizar sua inscrição de forma correta, com o fornecimento de todas as 
informações exigidas na Ficha de Inscrição, sendo de sua total responsabilidade todas as 
informações prestadas. A ficha de inscrição deverá ser impressa, assinada e enviada, juntamente 
com as demais documentações solicitadas no item 6.4 no período da inscrição, ou seja, do dia 
25/04/2019 até as 17h00 do dia 13/05/2019 horário local, para o e-mail: 
 processoseletivotrf1ro@ciee.org.br

5.3. As inscrições que não atendam a todos os requisitos fixados neste Edital serão 
automaticamente canceladas.

5.4 O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas ou 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.

6. – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1 A seleção que trata este Edital será feita pelo CIEE, por intermédio de análise do Histórico 
Escolar.

6.2 O processo de seleção criará uma lista de espera, sendo convocados os candidatos, 
obedecendo-se a ordem classificatória, de acordo à existência de vaga.

6.3 O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE fará avaliação curricular, adotando-se o 
critério de maior média das notas obtidas, para a organização das listas de classificação, sendo 
uma lista geral que será feita em ordem decrescente e uma lista específica para os candidatos com 
deficiência física.



6.3.1  Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva de 10% (dez por 

cento) das vagas oferecidas às pessoas com deficiência.

6.3.2  O candidato portador de deficiência participará do processo seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere ao critério de média aritmética das notas e 

nota mínima exigida para aprovação.

6.3.3 Caso não existam estudantes com deficiência aptos e em número suficiente para 

preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 

serão convocados estudantes da lista geral.

6.3.4  Não será classificado o estudante que obtiver média inferior a 6,0 (seis).

6.3.5  Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:

• Estudante mais adiantado do curso;

• Estudante de maior idade.

6. Documentos para serem enviados via e-mail ao CIEE: 
1. Ficha de Inscrição

1. Cópia da Declaração de matrícula fornecida pela Instituição de Ensino;

1. Cópia do Histórico Escolar do curso;

1. Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;

6.5. Será convocado a assinar o Termo de Compromisso apenas o número de candidatos 

necessários para o preenchimento das vagas existentes.

7– DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

7.1 O resultado provisório do processo seletivo público será divulgado em duas listas, uma geral e 

outra para deficientes físicos, através do site www.ciee.org.br até o dia 17/05/2019. 

7.2. Os candidatos serão ordenados por classificação.

8 – DOS RECURSOS

8.1. Será permitido ao candidato recorrer tão somente da sua colocação na lista de classificados, 

por erro no cálculo de sua média final, sendo esses recursos admitidos das 9h às 17h (horário de 

local) do dia 20/05/2019. 

8.2. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato.

8.3.Os recursos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico 

processoseletivotrf1ro@ciee.org.br devidamente digitado em formulário específico, disponível no 

site (www.ciee.org.br).



8.4 Será indeferido sumariamente o recurso que descumprir as determinações deste Edital e estiver 

fora dos prazos estabelecidos no mesmo, bem como, se for dirigido de maneira ofensiva.

8.5 O resultado final do processo seletivo público – lista geral e lista específica para deficientes 

físicos, serão divulgadas através do site www.ciee.org.br até o dia 24/05/2019. 

9 – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E ADMISSÃO

9.1 O processo seletivo realizado nos termos deste Edital apresentará uma lista de candidatos 

aptos a serem admitidos no programa de estágio de acordo com o surgimento de vagas, para 

atender às demandas da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná –RO.

9.2 A Justiça Federal/Subseção Judiciária de Ji-Paraná–RO/2ª Vara Federal reserva-se ao direito 

de proceder às contratações na medida do interesse e das necessidades do serviço, bem como a 

obedecer estritamente a ordem de classificação para a convocação dos estagiários aprovados.

9.3 No ato da admissão o candidato deverá apresentar os originais e cópias dos seguintes 

documentos:

a. Cédula de Identidade (RG);

b. Cartão de Identificação de Contribuinte (CPF);

c. Comprovante de Residência atualizado;

d. Declaração de comprovação que está regulamente matriculado no curso para o qual 

concorreu;

e. Histórico escolar que ateste o coeficiente de rendimento emitido pela instituição de ensino, 

com carimbo e assinatura;

f. Conta (se possuir). Preferencialmente no Banco Bradesco.

g. Em caso de candidato com deficiência, cópia autenticada do laudo médico com a descrição 

do número do CID, emitido nos últimos 12 meses.

9.4 A convocação para o estágio será realizada pelo Centro de Integração Empresa Escola 

mediante contato telefônico e e-mail (informados na ficha de inscrição) encaminhado aos 

estudantes selecionados.

9.5 Para cada vaga de estágio a ser preenchida, serão realizadas, em um mesmo dia, 3 (três) 

tentativas de contato através do(s) número(s) telefônico(s) registrado(s), além do e-mail.

9.6 No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pelo Centro de 

Integração Empresa Escola, seu nome passará a constar no final da lista de classificados, sendo 

convocado o próximo candidato da lista de classificação.

9.7 Será eliminado do processo de seleção o candidato que:

a. Não for localizado em decorrência de endereço, telefone e e-mail desatualizados, 

incompletos ou incorretos;

b. Se recusar a iniciar o estágio, na data, local e demais condições estipuladas neste Edital.



10. - CONTRATAÇÃO

10.1 A contratação dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio firmado entre 

o Justiça Federal – 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, a Instituição de Ensino, o 

Agente de Integração e o Estagiário.

10.2 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.

11 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁGIO

11.1 O estágio terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Justiça 

Federal – 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná –RO, mediante avaliação satisfatória de 

desempenho realizada pelo seu supervisor de estágio e/ou Diretor de Departamento até o limite 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

11.2 O estagiário de nível superior terá direito à bolsa estágio no valor de R$ 904,00 e auxílio 

transporte de R$ 7,31 por dia.

11.3 Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a frequência mensal do 

estagiário, deduzindo-se os dias de falta não justificadas. 

11.4 Será concedido ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) 

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante 

suas férias escolares, conforme previsto na lei 11.788/2008.

11.5 Será garantido ao estagiário seguro contra acidentes pessoais por parte do Agente de 

Integração.

12 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

12.1 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado uma única vez 

por igual período.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Deverá ser dada ampla publicidade ao Processo Seletivo, consistente em Ofício aos Reitores 

e Diretores de Instituições de Ensino Público e Privado, além de divulgação no site da Justiça 

Federal - Subseção Judiciária de Ji-Paraná – RO, através do endereço: 

http://portal.trf1.jus.br/sjro/ e no site do CIEE: www.ciee.org.br. 

13.2 A aprovação e a classificação final geram para o candidato mera expectativa de direito à 

admissão no quadro de estagiários da Justiça Federal - 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-

Paraná/RO, reservando-se ao direito de convocar os candidatos em número que atenda ao interesse 

e às necessidades do serviço, a disponibilidade orçamentária e a conveniência da Administração.

13.3 O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao CIEE, caso aprovado na Seleção 

Pública, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não 

atualização do seu endereço.

13.4 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer 

tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou mesmo da contratação do estudante, sem prejuízo das 

medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.



13.5 Eventuais esclarecimentos poderão ser prestados pelo CIEE preferencialmente no e-mail 

processoseletivotrf1ro@ciee.org.br

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CIEE.

Ji-Paraná, 24 de abril de 2019.

MARCELO ELIAS VIEIRA

Juiz Federal Titular

2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Elias Vieira, Juiz Federal, em 

24/04/2019, às 11:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 8055006 e o código CRC AFD5A3B3.
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