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INFORMATIVO 

4º PROCESSO SELETIVO 

  
1ª Vara Federal de Santiago e Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal 

em São Borja 
  

  

 A Justiça Federal de Santiago comunica que está aberto o 4º Processo 
Seletivo para Estágio aos acadêmicos do Curso de Direito. 

  

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no horário de 
atendimento, no Setor de Atendimento ao Público na Vara Federal de Santiago (Rua 
Pedro Palmeiro, 1437 – Centro) ou na Unidade Avançada de Atendimento em São Borja, 
no período de 10 a 16 de junho de 2014, mediante entrega de ficha de inscrição 
preenchida, disponível no site www2.jfrs.jus.br em “Concursos e Estágios / Programa 
de Estágio”, “Subseções do Interior”, "Santiago".  Deverá ser indicado obrigatoriamente 
para qual local pretende concorrer (Vara Federal de Santiago ou UAA de São Borja) e 
onde pretende realizar a prova (Santiago ou São Borja). Os candidatos deverão trazer 
também  uma cópia simples de documento oficial de identidade. 

  

A seleção consistirá em uma redação de caráter dissertativo. A redação 
será aplicada dia 26 de junho de 2014, às 13:30 horas, na sede da Justiça Federal de 
Santiago e em local a ser divulgado para a UAA de São Borja. 

  

Valor da bolsa: R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais) + 5,50 de 
vale transporte por dia trabalhado. 

  

Carga horária semanal: de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, no turno da tarde. 

  

Requisito: Estudante do Curso de Direito devidamente matriculado. 

  

Mais informações: no edital publicado na sede da Justiça Federal, na 
Internet (endereço acima), ou pelos telefones: 3249-7205 / 3249-7201. 
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Santiago, 10 de junho de 2014 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pabulo Adão Paz da Costa, Técnico 
Judiciário, em 10/06/2014, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 
1997584 e o código CRC D69A0BC7. 
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