
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  

EDITAL DE BOLSAS ESTUDO n. 02/2018 

 

Considerando os princípios da Administração Pública, dispostos no art. 37 da 
Constituição Federal, com destaque aos da publicidade, impessoalidade e eficiência; 

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União contidas no Acórdão 
n. 3023/2013 – TCU – Plenário, no tocante aos critérios de governança e gestão de 
pessoas na Administração Pública Federal; 

Considerando os termos da Resolução CNJ n. 240/2016, que instituiu a Política Nacional 
de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, pautada no reconhecimento de que as 
instituições são responsáveis pela promoção de ações de desenvolvimento de pessoas, 
identificação e estímulo ao desenvolvimento de talentos; 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região torna público que, no período de 05 a 11 

de abril de 2018, estarão abertas, nos termos deste Edital, as inscrições para o processo 

seletivo de concessão de bolsas de estudo no Curso de Prática Processual Trabalhista, 

em função do Acordo de Cooperação celebrado com a Associação dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho da 23ª Região (AMATRA 23), consoante Processo Administrativo 

Virtual (PROAD) n. 2604/2018. 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente edital é destinado à concessão de bolsas integrais de estudo, no Curso 

de Prática Processual Trabalhista, ofertadas pela Associação dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho da 23ª Região, exclusivamente a magistrados e servidores efetivos do TRT 

da 23ª Região, que preencham os requisitos listados no item 4.1.  

1.2. O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela comissão designada 
pela PORTARIA TRT SGP GP N. 048/2018 para esse fim específico.  
 
1.3. Os atos relativos à execução do processo seletivo serão publicados no site da Escola 
Judicial do TRT da 23ª Região (http://www4.trt23.jus.br/ejud/). 
 
2. DO CURSO  

2.1. O Curso de Prática Processual Trabalhista é realizado pela Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da 23ª Região - Amatra 23. 

2.2. Serão ofertadas 5 (cinco) bolsas integrais, distribuídas da seguinte forma: 

a)  2 (duas) bolsas para magistrados; 

b) 2 (duas) bolsas para servidores lotados em unidades da 1ª instância;   

c) 1 (uma) bolsa para servidor lotado em unidade da 2ª instância.   



2.2.1. Caso não haja servidores habilitados em número suficiente às bolsas que são 

destinadas à 1ª instância, estas serão disponibilizadas à 2ª instância e vice-versa. 

2.2.1.1. Aplicada a regra contida no item 2.2.1, e se, ainda assim, não houver  

servidor(es) habilitado(s) em número suficiente à(s) bolsa(s) que lhe(s) é/são 

destinada(s), esta(s) será(ão) disponibilizada(s) aos magistrados. 

2.2.2. Caso não haja magistrados habilitados em número suficiente às bolsas que lhes 

são destinadas, a primeira vaga será destinada à 2ª instância e a segunda à 1ª instância. 

2.3. O curso terá três módulos, com aulas presenciais no Auditório da Escola Judicial do 

TRT da 23ª Região. 

2.4. As aulas serão ministradas na forma abaixo discriminada: 

Módulo 1 18 e 19/04, das 18h30 às 22h30; 
23 e 24/04, das 18h30 às 22h30. 

Módulo 2 04/05, das 13h30 às 22h30 (com intervalo das 
17h30 às 19h); 
05/05, das 12h30 às 14h 

Módulo 3 17 e 18/05 das 18h30 às 22h30 

 24 e 25/05 das 18h30 às 22h30 
 

2.5. Todas e quaisquer despesas para comparecimento às aulas correrão às expensas 

dos alunos bolsistas.  

2.6. Havendo necessidade de deslocamento durante a jornada de trabalho, o servidor, 

se for o caso, deverá compensar as horas ausentes, conforme a Resolução 

Administrativa n. 230/2015. 

2.7. Os alunos deverão observar o Regulamento do Curso para aprovação e obtenção 

dos certificados correlatos. 

2.8. A organização do curso é de responsabilidade da Amatra 23. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O Processo Seletivo compreende as seguintes etapas: 

I) Período de inscrições 
05/04/2018 

a 
11/04/2018 

II) 
Divulgação das inscrições deferidas e resultado preliminar do 
processo seletivo 

12/04/2018 

III) Prazo para recursos  13/04/2018 

IV)    
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo 
do processo seletivo 

16/04/2018 

 



4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Poderão participar do processo seletivo magistrados e servidores efetivos do 

quadro de pessoal do TRT da 23ª Região que, na data de publicação deste edital, 

atenderem aos seguintes requisitos: 

I -  Dos Servidores 

a) Ser Bacharel em Direito (Ciências Jurídicas e Sociais);  

b) Estar em efetivo exercício em Unidade de Apoio Judiciário do TRT da 23ª 

Região, conforme anexo II da Resolução Administrativa n. 300/2016; 

c) Ter cumprido o estágio probatório no cargo que exerce; 

d)  Não estar usufruindo de quaisquer das licenças previstas nos incisos II a IV, VI 

e VII do artigo 81 da Lei n. 8.112/1990; 

e) Não ter incorrido em falta disciplinar, apurada mediante sindicância ou 

processo administrativo disciplinar, nos dois anos anteriores.  

II – Dos Magistrados 

a) Ser vitalício; 

b) Não ter incorrido em falta disciplinar, apurada mediante procedimento de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos dois anos anteriores. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. O pedido de inscrição deverá ser realizado pelo candidato, exclusivamente pelo e-

mail institucional, mediante o encaminhamento da ficha de inscrição, constante do 

Anexo I, para bolsasdeestudo@trt23.jus.br, instruída com os seguintes documentos: 

a) diploma, certificado ou certidão de conclusão de curso de graduação reconhecido 

pelo Ministério da Educação; 

5.1.1. Não há necessidade de anexar o documento exigido na letra “a” do item 5.1 nas 
seguintes hipóteses: 
 
a) candidato ocupante de cargo privativo de bacharel em direito; 

 
b) candidato com graduação em Direito (Ciências Jurídicas e Sociais) já averbada neste 
tribunal, devendo constar referida informação na ficha de inscrição. 

 

5.1.2. É de inteira responsabilidade do candidato a informação a que se refere a letra 
“b” do item 5.1.1., podendo certificar-se da averbação  por meio de consulta ao Histórico 
de Capacitação (intranet), na opção formação acadêmica.  
 



5.2. Somente serão apreciados os pedidos de inscrição encaminhados no período de 05 
a 11 de abril de 2018. 
 
5.3. A solicitação de inscrição pelo candidato implicará sua ciência e aceitação das 

normas contidas neste edital. 

5.4. As inscrições solicitadas serão analisadas pela Comissão de Seleção e, as que forem 

deferidas, serão publicadas no site da Escola Judicial do TRT da 23ª Região 

(http://www4.trt23.jus.br/ejud/). 

5.5. O candidato que deixar de apresentar a documentação estipulada neste Edital ou 

apresentá-la extemporaneamente será eliminado do certame.  

5.6. Cabe inteiramente ao candidato prestar correta e tempestivamente as informações 

requeridas neste Edital, assegurando-lhes a veracidade bem como acompanhar a 

publicação de todos os atos referentes ao processo de seleção, restando afastada a 

responsabilidade da Administração neste particular. 

5.7. O gozo regular de férias, ou de outros afastamentos legais, de magistrado ou 

servidor, não lhes retira o ônus insculpido no item 5.6. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Se o número de servidores inscritos for superior ao de bolsas oferecidas, a 

classificação dos candidatos observará, considerando a correlação das atribuições dos 

postos de trabalho com o conteúdo programático do curso, os seguintes critérios de 

desempate: 

I – DAS BOLSAS DESTINADAS À 1ª INSTÂNCIA 

1º - Ocupante de FC de Assistente de Juiz ou de Assistente Jurídico; 

2º - Ocupante de CJ-2 ou CJ-3; 

3º - Data mais antiga no cargo que exerce; 

4º - Maior idade. 

II – DAS BOLSAS DESTINADAS À 2ª INSTÂNCIA  

1º - Ocupante de CJ de Assessor de Desembargador; 

2º - Ocupante de CJ de Assessor de Gabinete de Desembargador; 

3º - Ocupante de FC de Assistente Jurídico; 

4º - Ocupante de FC de Assistente; 

5º - Ocupante de CJ-2 de Coordenador ou CJ-3 de Secretário; 

6º - Data mais antiga no cargo que exerce; 



7º - Maior idade. 

6.2. Se houver mais de um magistrado inscrito, a classificação dos candidatos observará 

a lista de antiguidade aprovada por meio da Resolução Administrativa n. 07/2018. 

7. DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.1 O resultado da classificação será publicado no site da Escola Judicial do TRT da 23ª 

Região (http://www4.trt23.jus.br/ejud/). 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Os prazos para interposição de recursos concernentes às inscrições ou ao resultado 

preliminar são os referidos no calendário constante do item 3.1. 

8.2. O recurso deverá conter, de forma fundamentada, os motivos de inconformidade e 

será recebido exclusivamente pelo e-mail bolsasdeestudo@trt23.jus.br.  

8.3. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou não observadas 

as disposições contidas neste edital. 

8.4. Os resultados das análises dos recursos pela Comissão de Seleção serão divulgados 

conforme calendário constante do item 3.1. 

8.5. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1. O resultado final será publicado em ordem de classificação no site da Escola Judicial 

do TRT da 23ª Região (http://www4.trt23.jus.br/ejud/) e, na sequência, submetido à 

Presidência do TRT 23ª Região para homologação. 

10. DA MATRÍCULA 

10.1. Os candidatos contemplados com as bolsas de estudos deverão realizar suas 

matrículas diretamente na sede da Amatra 23, em conformidade com as regras por ela 

estabelecidas para o Curso de que trata este edital. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O aluno bolsista deverá recolher aos cofres públicos, nos termos dos artigos 46 e 

47 da Lei n.  8.112/1990, o valor integral da bolsa no importe de R$ 1.650,00 (mil 

seiscentos e cinquenta reais) caso incorra, durante o curso ou em até um ano, contado 

do seu término, nas seguintes hipóteses: 

a) licença para tratar de interesses particulares;  

b) licença para mandato classista;  

c) afastamento para mandato eletivo;  

d) aposentadoria, ressalvada a aposentadoria por invalidez;  



e) exoneração do cargo;  

f) posse em outro cargo público inacumulável, ressalvada a investidura em outro cargo 

do Poder Judiciário da União;  

g) demissão;  

h) reprovação no curso por falta ou por aproveitamento insatisfatório;  

i) desistência do curso, salvo em casos fortuitos ou de força maior que venham a impedir 

ou comprometer a continuidade de participação no curso, devidamente justificada e 

autorizada pela Presidência do Tribunal.  

11.2. O candidato beneficiado com a bolsa de pós-graduação ficará impedido de receber 
bolsa de estudos nos dois anos subsequentes ao término do curso no caso previsto na 
letra “h” do item 11.1.  
 
11.3. O candidato beneficiado com a bolsa de estudos obrigar-se-á, mediante assinatura 
de termo de compromisso, a cumprir as disposições deste edital.  
 
11.4. Ao término do curso, o bolsista, no prazo de 6 (seis) meses, deverá apresentar à 
Escola Judicial o certificado de conclusão, bem como cópia do trabalho de conclusão do 
curso, a fim de que este fique disponível na Biblioteca deste Tribunal. 
 
11.5. A Escola Judicial promoverá o acompanhamento do estudante perante a Amatra 
23, com vistas a assegurar o cumprimento das condições previstas neste edital e no 
Acordo de Cooperação. 
 
11.6. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Presidência do Tribunal. 
 
11.7. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação no DEJT. 

 

MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES 
Desembargadora Vice-Presidente 

 
ANEXO   

 FICHA DE INSCRIÇÃO 

 NOME DO CURSO AVERBADO       

(SIM OU NÃO) 

Graduação    

 

DECLARAÇÃO 



Declaro, para os devidos fins, não estar cursando ou não ter concluído Curso de Prática 
Processual Trabalhista. Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com as normas contidas no Edital 

de Bolsas de Estudo n. 02/2018. Nada mais. 
 

__________________________________________, ____ de abril de 2018. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 
 

O(A) servidor(a)/magistrado(a) abaixo identificado(a) requer sua inscrição no processo seletivo 

de concessão de bolsas de estudo para  o Curso de Prática Processual Trabalhista, objeto do 

Edital de Bolsas de Estudo n. 02/2018. 

IDENTIFICAÇÃO  

Servidor(a)/Magistrado(a):  

Cargo:  

Lotação:  

FC/CJ:  

Celular: 


