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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS 

ACADÊMICOS DE DIREITO 
 
 

Pelo presente, ficam convocados os estudantes de Direito, que estejam cursando 
pelo menos o quinto período letivo, regularmente matriculados em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, a se inscrever no PROCESSO 
SELETIVO para percepção de bolsas de estágio remunerado na Justiça Federal – Subseção 
Judiciária de Picos, Estado do Piauí, conforme regramento e programação que seguem 
anexos. 
 
Picos (PI), 15 de fevereiro de 2011. 
 
 
Geraldo Magela e Silva Meneses 
JUIZ FEDERAL 
DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE  PICOS, EM EXERCÍCIO. 
 
 
 
 

REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS  
NA JUSTIÇA FEDERAL EM PICOS – 2011. 

 
Art. 1º. Rege-se por este Regulamento todo o processo seletivo para contratação de 
estagiários remunerados da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Picos, Estado do 
Piauí. 

Art. 2º. Ficarão abertas as inscrições, gratuitas,  no período de 1º a 18 do mês de março de 
2011, no horário das 9h às 17h, na sede do órgão da Justiça Federal em Picos, Fórum 
Fontes Ibiapina, situado na Rua Santo Antônio, 74, Centro. 

Art. 3º. Deverão os interessados preencher os seguintes requisitos: 
I – estar regularmente matriculado no curso de Direito a partir do quinto período letivo; 
II – contar, pelo menos, dezoito anos de idade; 
III – estar quite com suas obrigações políticas; 
IV –  ter disponibilidade de tempo, pelo menos quatro horas diárias, de segunda a sexta-
feira. 

Parágrafo único. O requisito elencado no item I deverá ser comprovado no ato da 
inscrição; os demais, no momento da contratação. 
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Art. 4º. Consistirá o processo seletivo na aplicação de uma prova de conhecimentos 
jurídicos e Língua Portuguesa, constando de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo trinta 
de Direito e vinte de Português, com múltiplas alternativas, conforme o conteúdo 
programático do artigo seguinte. 

Art. 5º. Compreenderão as provas: I - de Direito: Capítulo III do Título IV (Do Poder 
Judiciário, artigos 92 a 126) da Constituição Federal, além das Leis 9.099/95 e 
10.259/2001; II - de Português: ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, divisão 
silábica, sinônimos e antônimos. 

Art. 6º Aplicar-se-á a prova no dia 06 de abril de 2011, a partir das 9h, com duração 
máxima de três horas, em local a ser divulgado oportunamente, em aviso subscrito pelo 
Diretor de Secretaria. 

Art. 7º. O resultado da prova será divulgado no dia 08 de abril de 2011, a partir das 15h, 
afixado no flanelógrafo externo deste Órgão Judicial. 

Art. 8º. Poderá ser revisto o resultado, mediante pedido formulado por qualquer candidato, 
no prazo de 24h, a contar da divulgação. 

Art. 9º. Após o transcurso do prazo a que alude o artigo anterior, sem impugnação do 
resultado, ou não sendo este alterado, far-se-á a homologação por ato do Juiz Federal 
Diretor da Subseção Judiciária de Picos. 

Art. 10. A nota obtida na prova escrita será acrescida à pontuação referente aos seguintes 
títulos, que deverão ser apresentados no momento da inscrição: 
a) ter prestado estágio curricular (não remunerado) na Justiça Federal de Picos pelo 
período mínimo de três meses: 0,2 ponto por mês de estágio, limitado a 2 pontos; 
b) ter prestado estágio curricular ou remunerado em órgão ou entidade pública, 
devidamente comprovado pela respectiva instituição, pelo período mínimo de três meses: 
0,1 ponto por mês de estágio, limitado a 1 ponto; 
c) ter participado de monitoria em disciplina do curso de Direito: 0,15 por disciplina, 
limitado a 1 ponto. 

Art. 11. Havendo empate, serão aplicados os seguintes critérios: 
a) maior tempo de estágio voluntário na Justiça Federal de Picos; 
b) mais idoso; 
c) maior prole. 

Art. 12. O prazo de validade do processo seletivo é de 01 (um) ano, prorrogável a critério 
da Administração. 
 
Art. 13. A duração do estágio é de seis meses, prorrogáveis, a critério das partes, por iguais 
e sucessivos períodos, observado o limite de 04 (quatro) semestres; 

Art. 14. O valor da bolsa importa atualmente em R$ 600,00 (seiscentos reais), além do 
auxílio-transporte; 
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Art. 15. Os candidatos aprovados serão convocados à medida que surgirem vagas. 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária de Picos. 
 
Picos (PI), 15 de fevereiro de 2011. 
 
 
Geraldo Magela e Silva Meneses 
JUIZ FEDERAL 
DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE  PICOS, EM EXERCÍCIO. 


