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EDITAL Nº 001/2021 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 

Juizado Especial da 1ª Vara Federal de São Mateus-ES 

  
A Doutora RENATA CISNE CID VOLOTÃO, MM. Juíza Federal da 1ª Vara Federal 
de São Mateus-ES, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe competem, faz 
saber a todos os interessados que, em conformidade com o que disciplina a Lei nº. 
11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Resolução nº. 208, de 04 de outubro de 2012, do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), será promovida, nos termos deste edital, Seleção de 
Estagiários para estudantes de Curso de Graduação em Direito. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
1.1. O estagiário cumprirá jornada de 20 (vinte) horas semanais, sendo 4 (quatro) horas 
diárias, devendo o horário de estágio corresponder ao expediente da SJES e 
compatibilizar-se com o horário do curso em que esteja matriculado. 
1.2. A SJES concederá ao estagiário, de acordo com a sua frequência, auxílio financeiro, 
cujo valor é fixado em ato específico pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, consistindo, nesta data, a uma bolsa mensal no valor de até R$ 800,00 
(oitocentos reais), inclusa nessa importância parcela relativa a auxílio-transporte. 
1.3. De acordo com o artigo 9º, IV, da Lei nº 11.788/08, c/c o art. 13 da Resolução nº. 
208/2012-CJF, o estagiário também fará jus ao seguro de acidentes pessoais. 
1.4. O estagiário terá ainda direito a recesso de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do 
pagamento da bolsa, quando o período de estágio for igual ou superior a um ano. 
1.5. É assegurada ao estudante a concessão de novo estágio do mesmo nível 
educacional, desde que o somatório dos períodos de estágio não ultrapasse o prazo 
máximo de 02 (dois) anos, fixado no art. 11 da Lei nº. 11.788/08. 

2. DAS INSCRIÇÕES. 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021, 
exclusivamente através do e-mail 01vf-smt@jfes.jus.br. 
2.2. O e-mail deverá conter, no campo assunto, a referência “PROCESSO SELETIVO 
DE ESTÁGIO”. 

2.3. O candidato deverá remeter via e-mail para o endereço 01vf-smt@jfes.jus.br, em 
um único arquivo no formato “PDF”, na ordem abaixo especificada, a digitalização 
dos seguintes documentos: 

A. formulário de inscrição devidamente preenchido; 
B. documento oficial de identificação com foto (RG, CTPS, CNH, etc...); 
C. declaração atualizada de escolaridade emitida pela Instituição de Ensino; 
D. coeficiente acadêmico do estudante declarado pela instituição, caso não esteja 

especificado na declaração de escolaridade. 
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E. histórico escolar ou extrato de notas em que conste o coeficiente de rendimento 
igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) pontos; e sendo o caso: 

F. formulário de autodeclaração devidamente preenchido e assinado pelo candidato 
que pretenda concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos negros 
mediante seu autorreconhecimento como negro (preto ou pardo), disponível no 
endereço eletrônico http://www.jfes.jus.br/estagios/, conforme item 3.6 deste 
edital.

G. laudo médico, na forma do item 3.2 deste edital, para candidato com deficiência 
ou necessidades especiais.

2.4.  O formulário para inscrição encontra-se disponível no site: 
https://www.jfes.jus.br/estagios/#processosSeletivos - entrar em Juizado Especial 
Federal / Turma Recursal (Curso: Direito) – SÃO MATEUS – Fevereiro 2021 – 
Formulário de inscrição.  
2.5. Não haverá recolhimento de taxa de inscrição. 

3. DAS VAGAS. 
3.1. A seleção se destina ao preenchimento imediato de 1 (uma) vaga e à formação de 
cadastro de reserva com 30 (trinta) aprovados no presente processo seletivo, para 
atuarem, conforme convocação, no Juizado Especial da 1ª Vara Federal de São Mateus-
ES. 
3.2. A candidatos com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) das vagas 
destinadas ao cadastro de reserva e a classificação constará na listagem geral e em 
listagem específica, nos termos da Resolução CJF-RES2012/00208, de 4 de outubro de 
2012 (art. 15, § 1º), devendo o candidato com deficiência ou com necessidades especiais 
interessado enviar, no ato de inscrição, ao e-mail 01vf-smt@jfes.jus.br, laudo médico 
digitalizado atestando a espécie e grau ou nível de deficiência, com expressa indicação 
do CID – Classificação Internacional de Doença, devendo constar no laudo o nome e 
documento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo e CRM do 
profissional, especificando-se que o candidato é pessoa com deficiência. 
3.3. A candidatos que se autodeclararem negro (preto ou pardo) serão reservados 30% 
(trinta por cento) das vagas destinadas ao cadastro de reserva e a classificação constará 
na listagem geral e em listagem específica, em atendimento aos termos da Resolução 
CNJ nº 336, de 29 de setembro de 2020, que dispõe sobre a promoção de cotas raciais 
nos programas de estágio dos órgãos do Poder Judiciário. 
3.4. Quando a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) e do percentual de 30% 
(trinta por cento) resultar em número fracionado, este será elevado para o primeiro 
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), 
ou será diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração 
menor que 0,5 (cinco décimos). 
3.5. A reserva de vagas vigorará durante o tempo de validade do processo seletivo. 
3.6. Para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos negros, o candidato deve se 
autorreconhecer negro (preto ou pardo), conforme o sistema classificatório de "cor ou 
raça" adotado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
exclusivamente por meio do formulário de autodeclaração disponível no endereço 
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eletrônico https://www.jfes.jus.br/estagios/#processosSeletivos - entrar em Juizado 
Especial Federal / Turma Recursal (Curso: Direito) – SÃO MATEUS – Fevereiro 2021 
– autodeclaração (candidatos negros). 
3.7. O formulário de autodeclaração deverá ser impresso, preenchido e assinado pelo 
candidato interessado, bem como encaminhado no formato “PDF” anexo ao e-mail de 
inscrição, impreterivelmente. 
3.8. A declaração realizada pelo candidato autorreconhecido negro terá validade 
somente para participação no processo seletivo de que trata o presente edital, não 
podendo servir para outros certames ou finalidades.  
3.9. O original do formulário de autodeclaração, devidamente preenchido e assinado, 
deve ser mantido sob a guarda do candidato, podendo vir a ser requisitado a qualquer 
momento, mesmo posteriormente à homologação do resultado final do processo 
seletivo, sendo certo que as fotos constantes dos documentos de identificação 
apresentados no ato de inscrição poderão subsidiar eventual verificação da veracidade 
da autodeclaração, presumindo-se verdadeira a declaração por meio da qual o candidato 
se autorreconheça negro. 
3.10. A autodeclaração realizada mediante falsidade ideológica implicará a eliminação 
do candidato do processo seletivo, assim como a anulação da contratação, caso já tenha 
sido formalizada ao momento da verificação da falsidade, sem prejuízo de outras 
consequências e sanções legais decorrentes da declaração falsa, notadamente as 
previstas no art. 299 do Código Penal.  
3.11. O reconhecimento do candidato para efeito de classificação dentre as vagas 
reservadas a candidatos negros é passível de revisão pela Administração, a qualquer 
momento, mesmo posteriormente à homologação do resultado final do processo seletivo 
de que trata o presente edital.  
3.12. O candidato que, mesmo sendo negro, deixar de apresentar, a tempo e modo 
oportunos, o formulário de autodeclaração, terá seu desempenho considerado para efeito 
de sua aprovação e de sua classificação geral para as vagas oferecidas para 
preenchimento em concorrência ampla.  
3.13. A convocação de candidatos aprovados para contratação como estagiários 
mediante firmação do termo de compromisso de estágio deverá observar, sempre que 
possível, dentre o total de candidatos convocados, o quantitativo necessário para 
atendimento da reserva de vagas a candidatos com deficiência e a candidatos 
autodeclarados negros, conforme preconizada normativamente.  
3.14. A contratação dos candidatos aprovados no processo seletivo observará os 
critérios de alternância e proporcionalidade, considerando a relação entre o número total 
de vagas de estágio oferecidas e o número de vagas reservadas a candidatos pessoa com 
deficiência e a candidatos autodeclarados negros. 
3.15. Caso o candidato aprovado dentre as vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e a candidatos negros desista da contratação, sua vaga será preenchida pelo 
candidato de mesma condição aprovado e com posição imediatamente subsequente na 
ordem decrescente de classificação de desempenho.  
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3.16. No caso de não preenchimento total das vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e a candidatos negros, por inexistência de candidatos de mesma condição 
aprovados e aptos à contratação, as vagas remanescentes serão revertidas ao total de 
vagas oferecidas para preenchimento em concorrência ampla e ocupadas segundo a 
ordem de classificação geral de desempenho. 

4. DA SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. 
4.1. Somente poderá participar deste processo seletivo e assinar Termo de Compromisso 
de Estágio o estudante, maior de 16 anos, regularmente matriculado e com frequência 
efetiva, que estiver no mínimo no 5º (quinto) período e no máximo no 9º (nono) período 
do curso de Graduação em Direito em uma das instituições de ensino públicas ou 
privadas conveniadas à Justiça Federal do Espírito Santo, bem como, na data de início 
do estágio: 

A. não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados que atuarem em processos no órgão; 

B. 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;  

C. não ser militar da União, dos Estados ou do Distrito Federal;  
D. não ser titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal e, 
E. não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido 

em cargo de direção ou de assessoramento deste tribunal; 
F. firmar declaração, a ser fornecida pela SEDPE – Seção de Desenvolvimento de 

Pessoas e Estágio, de que não registra antecedentes criminais. 
4.2. A seleção e a classificação obedecerão, em ordem decrescente, o coeficiente de 
rendimento do candidato constante no extrato de notas ou histórico escolar apresentado 
no ato da inscrição. 
4.3. Serão considerados aprovados, até o limite de 30 candidatos, aqueles que 
apresentarem coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 (sete), sendo que os 
nomes dos candidatos que apresentarem coeficiente inferior não constarão na listagem 
de classificação e estarão automaticamente eliminados do certame. 
4.4. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de coeficiente de 
rendimento. 
4.5. Os critérios de desempate, na hipótese de igualdade de pontuação, serão os 
seguintes, sucessivamente: (A) candidato que estiver no mais avançado período de 
curso; (B) candidato que tiver mais idade. 
4.6. Considerando-se a existência de uma única vaga para provimento imediato, seu 
preenchimento será reservado ao candidato que obtiver o melhor desempenho na 
classificação geral. 
4.7. O cadastro de reserva, cuja classificação observará eventual reserva de vaga 
prevista nos itens 3.2 e 3.3 deste edital, será composto pelos primeiros 30 (trinta) 
colocados, não se aplicando esse limite quanto aos candidatos que se inscreverem 
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conforme as referidas regras de reserva de vagas e que obtiverem o limite mínimo de 
desempenho previsto no item 4.3 deste edital. 
4.8. Em razão dos percentuais de 10% e 30% de vagas respectivamente reservadas aos 
candidatos com deficiência e que se autodeclararem negro (preto ou pardo), ficarão 
reservadas aos candidatos com deficiência no cadastro de reserva as vagas 10ª, 20ª e 30ª 
e aos candidatos negros, as vagas 3ª, 6ª, 9ª, 13ª, 16ª, 19º, 23ª, 26ª e 29ª.  
4.9. Fica expressamente assegurada a classificação dos candidatos empatados na última 
posição de classificação. 

5. DO RECURSO. 
5.1. O candidato poderá apresentar recurso em caso de erro na elaboração da listagem 
de classificação até as 17 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, mediante e-mail a ser 
enviado ao endereço 01vf-smt@jfes.jus.br com a referência “RECURSO – PROCESSO 
SELETIVO DE ESTÁGIO”.  
5.2. O recurso terá formato livre, devendo conter as razões pelas quais o candidato 
entende equivocada a ordem de classificação. 
5.3. A decisão, a ser proferida pela Comissão do Processo Seletivo, será comunicada ao 
recorrente até 23 de fevereiro de 2021, também por mensagem eletrônica. 

6. DA CONVOCAÇÃO. 
6.1. Os candidatos aprovados serão convocados pela Seção de Desenvolvimento de 
Pessoas e Estágio segundo a ordem de classificação e as necessidades da 1ª Vara 
Federal de São Mateus-ES, ocasião em que, caso não subsista interesse imediato na 
contratação, será facultada ao candidato sua permanência no processo seletivo, desde 
que integre o final da lista dos aprovados, ciente de que, em eventual convocação 
subsequente, nova recusa implicará eliminação. 
6.2. Em não havendo interesse na contratação, deverá o candidato manifestar 
expressamente sua desistência. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
7.1. Os resultados preliminar e final serão divulgados no site da Justiça Federal do 
Espírito Santo https://www.jfes.jus.br/estagios/#processosSeletivos, respectivamente 
nos dias 18 e 23 de fevereiro de 2021. 
7.2. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados. 
7.3. Os candidatos poderão obter informações sobre o resultado da prova no endereço 
eletrônico www.jfes.jus.br ou junto à Secretaria da 1ª Vara Federal de Colatina-ES, por 
e-mail ou telefone (27 3313-7115). 
7.4. O concurso terá validade de 1 (um) ano a partir da divulgação do resultado final, 
sendo prorrogável por mais 1 (ano). 
7.5. Os candidatos deverão conservar em seu poder os originais de todos os documentos 
utilizados para participação no certame, para fins de posterior conferência. 
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7.6. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão submetidos à 
apreciação da Comissão do Processo Seletivo, formada pelos MM. Juízes Federais 
RENATA CISNE CID VOLOTÃO e NIVALDO LUIZ DIAS, e pelo servidor 
CAMILO MAIA MORAES. 
7.7. 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, sem prejuízo de qualquer sanção legal cabível. 
7.8. 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 concurso. 
7.9. A Justiça Federal reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem 
necessárias, em qualquer fase do processo seletivo ou posterior ao mesmo, em razão de 
atos não previstos ou imprevisíveis. 

São Mateus-ES, 3 de fevereiro de 2021. 

RENATA CISNE CID VOLOTÃO 
Juíza Federal 
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EDITAL Nº 001/2021 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 

Juizado Especial da 1ª Vara Federal de São Mateus-ES 

ANEXO I  

CRONOGRAMA 

Atividade Data / Período 

Período das inscrições (através do e-mail 
01vf-smt@jfes.jus.br) 

08 a 12/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar 
(disponível em www.jfes.jus.br) 18/02/2021 

Prazo para recurso (através do e-mail 01vf-
smt@jfes.jus.br) 

Até as 17 horas do dia 22/02/2021 

Divulgação do resultado final (disponível em 
www.jfes.jus.br)

23/02/2021 
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