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PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS NO 
1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E NO JUIZADO ESPECIAL A DJUNTO À 3ª VARA 

FEDERAL – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPE MIRIM - ES  
 
 

EDITAL Nº 01/2014 
 

Os Meritíssimos Juízes Federais ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA e VITOR BERGER COELHO 
tornam público que realizarão processo seletivo para admissão de estagiários no 1º Juizado Especial 
Federal e no Juizado Especial Adjunto à 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, de acordo com 
as normas do presente Edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga de estagiário de Direito no Juizado 
Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES e à formação de cadastro de reserva para estagiários de 
Direito do 1º Juizado Especial Federal e do Juizado Especial Adjunto à 3ª Vara Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.  

1.1.1. As vagas serão preenchidas ao longo da validade da presente seleção, mediante convocação dos 
candidatos aprovados de acordo com a classificação dos mesmos e as necessidades dos órgãos 
organizadores. 

1.2. O candidato portador de necessidades especiais que, no momento da inscrição no processo seletivo, 
declarar tal condição, deverá indicar no formulário de inscrição o tipo de necessidade especial de que é 
portador, juntar laudos médicos comprobatórios, e indicar as condições especiais necessárias à realização 
da prova. 

1.3. A jornada de estágio será de 20 (vinte) horas semanais, no horário entre 12 e 19 horas, observado o 
turno escolar do estagiário. 

1.4. Os requisitos para participação no programa de estágio são cursar, à época da admissão, entre o 5º e o 
9º períodos do curso de Direito em Universidade ou Faculdade reconhecida pelo MEC, que tenha 
convênio de estágio firmado com a Seção Judiciária do Espírito Santo, e apresentar coeficiente de 
rendimento escolar maior ou igual a 6,0 (seis), e ainda: 

• não possuir  vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados;   

• não ser ocupante de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da 
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios;  
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• não ser militar da União, dos Estados ou do Distrito Federal;  

• não ser titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; 

• não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de direção 
ou de assessoramento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.  

1.5. O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) e 
auxílio-transporte no valor atual de R$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), cujo valor pode 
variar de acordo com os dias efetivamente trabalhados. 

1.6. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases: 

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório (primeira fase); 

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório (segunda fase). 

2. INSCRIÇÕES. 

2.1. As inscrições ficarão abertas no período de 08.09.2014 a 19.09.2014 e deverão ser realizadas, 
exclusivamente, na Secretaria da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em dias úteis e no 
horário de 12 as 17 horas, mediante o preenchimento de formulário padronizado de inscrição. 

2.2. Considerando a limitação do espaço para realização das provas, somente serão admitidas as 100 
(cem) primeiras inscrições.  

2.3. Não haverá recolhimento de taxa de inscrição. 

3. PROVA OBJETIVA (PRIMEIRA FASE) 

3.1. A prova objetiva será composta por 20 (vinte) questões e abrangerá o conteúdo programático previsto 
no Anexo II deste Edital. 

3.2. A prova objetiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos, sendo 02 (dois) pontos para cada questão. 

3.3. Será eliminado do processo seletivo, e não terá a prova discursiva corrigida, o candidato que obtiver 
menos de 20 (vinte) pontos na prova objetiva, ou o que não for aprovado para a segunda fase na forma do 
item 3.11 deste Edital. 

3.4. A prova objetiva será constituída de questões de múltipla escolha com cinco opções, das quais apenas 
uma será a correta, de acordo com o comando da questão e sem fator de correção, ou seja, uma ou mais 
questões erradas não eliminarão uma ou mais questões certas. 
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3.5. As questões da prova objetiva que permitirem mais de uma resposta correta ou que não apresentarem 
respostas corretas serão anuladas. 

3.6. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção da prova.  

3.6.1. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas.  

3.6.2. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

3.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da 
folha de respostas.  

3.7.1. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital e/ou com 
as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada e/ou emendada e/ou campo de 
marcação não preenchido integralmente. 

3.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar sua 
folha de respostas, sob pena de eliminação do certame. 

3.9. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outra pessoa.  

3.10. A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 
igual a 2 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial 
definitivo da prova, ou a 0 (zero) ponto, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o 
gabarito oficial definitivo da prova ou haja mais de uma marcação. 

3.11. Serão aprovados na prova objetiva (1ª fase), e terão, por conseguinte, as provas discursivas 
corrigidas, os 50 (cinquenta) candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos. 

3.11.1. Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão aprovados na prova 
objetiva e terão as provas discursivas corrigidas. 

4. PROVA DISCURSIVA 

4.1. A prova discursiva valerá 60 (sessenta) pontos e consistirá na redação de texto dissertativo, de até 60 
(sessenta) linhas, a respeito de tema indicado no enunciado da prova. 

4.2. Serão observadas na correção da prova discursiva a clareza do raciocínio, a razoabilidade dos 
argumentos apresentados e a correção gramatical. 
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4.3. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, não sendo permitida a 
interferência ou a participação de outras pessoas, sob pena de eliminação do certame. 

4.4. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva.  

4.5. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a 
avaliação da prova discursiva.  

4.6. A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato no preenchimento 
desta. 

4.7. Nos casos de fuga ao tema, letra ilegível ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova 
discursiva igual a zero. 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

5.1. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas conjuntamente no dia 24.09.2014, das 14:00 às 18:00 
horas, no auditório da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim-ES, situado na Av. Monte castelo, 
s/nº, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

5.2. O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário previsto para o início do exame, munido de caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta) e 
documento oficial de identidade com foto, sem anotações ou comentários. 

5.3. O acesso ao local de prova será fechado rigorosamente no horário previsto para o início do exame.  

5.3.1. Após o fechamento não será permitida a entrada dos candidatos, em hipótese alguma. 

5.4. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura.  

5.4.1. Não será aceita cópia do documento de identidade. 

5.5. Será eliminado do processo seletivo o candidato que faltar ou chegar atrasado às provas ou não 
comparecer munido de caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta) e documento oficial de 
identidade com foto. 

5.6. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da prova sem acompanhamento de fiscal 
após ter assinado a lista de presença. 

5.7. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30 
(trinta) minutos contados do seu efetivo início, sob pena de eliminação do certame. 
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5.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 
virtude de afastamento de candidato da sala de provas. 

5.9. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer até o fim do prazo da prova ou até que o último 
termine. 

5.10. No dia da realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios 
de avaliação. 

5.11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção o candidato que, durante a 
realização da prova: 

a) for surpreendido em comunicação com outro candidato verbalmente, por escrito ou de qualquer outra 
forma; 

b) fizer em qualquer documento declaração falsa ou inexata; 

c) utilizar-se de livros ou qualquer tipo de consulta não permitida neste Edital; 

d) for descortês com os coordenadores, executores ou seus auxiliares ou qualquer autoridade presente; 

e) desobedecer ordem emanada de coordenadores, executores ou seus auxiliares ou qualquer autoridade 
presente; 

f) permanecer em posse de aparelhos celulares, palm-top ou qualquer outro equipamento eletrônico; 

g) não apresentar até o final do horário previsto para a realização das provas as folhas de respostas 
definitivas; 

6. APROVAÇÃO 

6.1. A prova objetiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos, sendo 02 (dois) pontos para cada questão, e a 
prova discursiva terá o valor de 60 (sessenta) pontos. 

6.2. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não obtiverem em cada prova, no mínimo, 
50% (cinqüenta por cento) da pontuação máxima prevista. 

6.3. A nota final no processo seletivo consistirá na soma das notas obtidas nas provas objetiva e 
discursiva. 

6.4. Serão considerados aprovados os candidatos que não forem eliminados em qualquer fase do processo 
seletivo. 
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7. CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Os candidatos serão listados em ordem de classificação de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no processo seletivo. 

7.2. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, terá preferência na classificação, 
sucessivamente, o candidato que: 

a) estiver no mais avançado período de curso; 

b) tiver melhor coeficiente de rendimento; 

c) tiver mais idade. 

8. RECURSOS E REVISÃO 

8.1. O candidato poderá apresentar recursos contra a correção de qualquer questão da prova objetiva ou 
contra a correção da prova discursiva, neles incluindo as razões pelas quais discorda da correção, desde 
que devidamente fundamentado, observando os seguintes requisitos: 

a) formato livre, no prazo previsto no Anexo I – Cronograma; 

b) folhas separadas para questões diferentes; 

c) transcrição por letra de forma ou impressão, contendo obrigatoriamente, para cada questão, o nome do 
candidato, o número da questão, alegações e respectivos fundamentos, comprovados com citação de 
artigos de legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores e anexada, se possível, cópia da 
documentação comprobatória; 

d) assinatura do candidato; 

e) entrega na Secretaria da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, no horário de 12 as 17 horas, do 
dia 03/10/2014. 

8.2. A decisão proferida em sede recursal será irrecorrível. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

9.1. O primeiro resultado está previsto para o dia 02.10.2014, e o resultado final (após eventuais recursos) 
para o dia 07.10.2014. 
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9.2. Os resultados provisório e final serão divulgados por meio de edital a ser fixado no rol de entrada do 
prédio da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, situado na Av. Monte castelo, s/nº, bairro 
Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

9.2.1. Os resultados provisórios e final, assim como outras informações do processo seletivo, poderão ser 
divulgados no endereço eletrônico www.jfes.jus.br. 

9.3. O preenchimento das vagas no Juizado Especial Federal e no Juizado Especial Adjunto à 3ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES obedecerá à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados. 

9.3.1. As vagas de estágio na 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que não estejam vinculadas 
ao Juizado Especial Adjunto não serão preenchidas por candidatos aprovados neste processo seletivo. 

9.4. O concurso terá validade até que se esgote a lista de aprovados, observado o limite de 1 (um) ano, 
contado a partir do 1.º dia útil após o resultado final, o qual poderá ser prorrogado por mais 1 (um) ano, a 
critério dos juízos organizadores.   

9.5. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão submetidos à apreciação dos juízos 
organizadores. 

9.6. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que não possa satisfazer 
todas as condições enumeradas neste edital terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos 
dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado ou admitido. 

9.7. Serão eliminados os candidatos que descumprirem qualquer uma das normas previstas neste Edital. 

9.8. O candidato será responsável pela atualização de seus endereços, inclusive de seu correio eletrônico 
(e-mail) e telefone(s) durante o prazo de validade do processo seletivo. 

9.9. Os juízos organizadores reservam-se o direito de promoverem as correções que se fizerem 
necessárias, em qualquer fase do processo seletivo ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos 
ou imprevisíveis. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2014. 

 
ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA  

Juiz Federal 
 
 

VITOR BERGER COELHO 
Juiz Federal Substituto  
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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Atividade Data 
Período de inscrições 08 A 19.09.2014 
Aplicação da prova 24.09.2014 
Divulgação das notas e da classificação 02.10.2014  
Prazo recursal 03.10.2014  
Divulgação do resultado dos recursos 07.10.2014  
Divulgação do resultado final 07.10.2014  
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA : 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Domínio da 
ortografia oficial. 3 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 
Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Emprego dos sinais de pontuação. 6 Concordância 
verbal e nominal. 7 Regência nominal e verbal. 8 Emprego do sinal indicativo de crase. 9 Colocação dos 
pronomes átonos. 10 Homônimos e parônimos. 11 Significado das palavras. 
 
DIREITO CIVIL: 1 Personalidade e capacidade das pessoas naturais (arts. 1º a 10 do Código Civil). 2 
Pessoas jurídicas: disposições gerais (arts. 40 a 52 do Código Civil). 3 Domicílio (arts. 70 a 78 do Código 
Civil). 4 Atos ilícitos (arts. 186 a 188 do Código Civil). 5 Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954 do 
Código Civil).  
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:  1 Jurisdição (arts. 1º e 2º do Código de Processo Civil); 2 Ação (arts. 
3º a 6º do CPC); 3 Capacidade processual (arts. 7º a 13 do CPC); 4 Procuradores (arts. 36 a 40 do CPC); 5 
Litisconsórcio (arts. 46 a 49 do CPC); 6 Ministério Público (arts. 81 a 85 do CPC); 7 Atos processuais 
(arts. 154 a 261 do CPC); 8 Extinção do processo (arts. 267 a 269 do CPC); 9 Antecipação de tutela (art. 
273 do CPC); 10 Petição inicial (arts. 282 a 295 do CPC); 11 Provas (arts. 332 a a 446 do CPC); 12 
Audiência (arts. 444 a 457 do CPC); 13 Sentença e coisa julgada (arts. 458 a 475 do CPC); 14 Juizados 
Especiais Federais Cíveis (arts. 2, 4 a 6, 12 a 51, 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, e Lei nº 10.259/2001). 
 
DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal (arts. 1º a 12 do Código Penal); 2 Penas (arts. 32  76 do CP); 
3 Efeitos da condenação (arts. 91 e 92 do CP). 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 1. Processo em geral (arts. 1º a 3º do Código de Processo Penal); 2 
Competência (arts. 69 a 91 do CPP); 3 Citações e intimações (arts. 351 a 372 do CPP); 4 Processo 
comum: instrução criminal (arts. 394 a 405 do CPP); 5 Juizados Especiais Federais Criminais (arts. 76 a 
83 e 89 da Lei nº 9.099/1995 e arts. 1º e 2º da Lei nº 10.259/2001). 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da 
CF); 2 Seguridade Social: disposições gerais (arts. 194 e 195 da CF); 3 Previdência Social (arts. 201 e 202 
da CF); 4 Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF). 
 


