
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BORJA

TORNO PÚBLICO que  estarão  abertas  as  inscrições  para  o  processo  seletivo  de
estagiários de nível superior para atuarem na 2ª Vara Criminal da Comarca de São
Borja.
1. DAS VAGAS
1.1. Este Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio
imediata e à formação de cadastro de reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes disposições e a
tácita aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas
neste Edital e nas normas legais pertinentes.
2.2  Poderão  participar  do  presente  processo  seletivo  somente  os  acadêmicos
devidamente  matriculados  no  curso  de  Ciências  Jurídicas  e  Sociais  ou  Direito  de
instituições  de  ensino  reconhecidas  pelo  MEC  e  devidamente  conveniadas  com o
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e que estejam cursando entre o 3º e
o 8º semestre do referido curso.
2.3. As inscrições no processo seletivo estarão abertas no período de  16/05/2022 a
31/05/2022, impreterivelmente até as 18h00min.
2.4. As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o envio de requerimento
por e-mail, no qual deverão ser informados os seguintes dados do(a) candidato(a):

Nome completo;
Data de nascimento (dia/mês/ano);
Endereço;
Telefone(s);
Endereço eletrônico (e-mail);
Semestre atualmente cursado e instituição de ensino.

2.5. O requerimento de inscrição deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico
seguinte: fr  saoborjajz2vcri  @tjrs.jus.br
2.6. De acordo com o disposto no Decreto nº 8.727/2016, fica assegurado às pessoas
transexuais  e travestis  o direito à identificação por meio do seu nome social,  assim
entendido como a “designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e
é socialmente reconhecida” (art. 1º, inciso I, do Decreto nº 8.727/2016). Nesse caso,
o(a)  candidato(a)  poderá  solicitar  que seja  identificado(a)  e  nominalmente  tratado(a)
pelo seu nome social, devendo, contudo, informar no requerimento de inscrição o seu
nome social acompanhado do nome civil e encaminhar, juntamente com o requerimento
de inscrição, fotocópia de documento oficial de identificação.
2.7. O envio do requerimento de inscrição em desacordo com o disposto nos itens supra
implicará  na  não  homologação da  inscrição  do  candidato,  caso  em que  este  não
poderá participar do processo seletivo.
2.8. Após o encerramento do prazo previsto no item 2.3, os candidatos que tiverem a
inscrição homologada receberão um e-mail de confirmação.
3. DA PROVA
3.1. Participarão do processo seletivo apenas os candidatos que tiverem suas inscrições
devidamente homologadas.
3.2. O processo seletivo será composto de duas fases.
3.3. Na primeira fase será aplicada uma Prova Discursiva, composta de 4 questões, no
valor de 10 pontos cada uma, totalizando 40 (quarenta) pontos e uma Redação, no valor
de 40 (quarenta) pontos.
3.4. A segunda fase consistirá em uma Entrevista, no valor de 20 (vinte) pontos, a ser
realizada pelo Magistrado e/ou sua equipe de assessoria, presencialmente ou de forma
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virtual.
3.5.  Serão  considerados  aprovados  para  a  2ª  (segunda)  fase  os  candidatos  que
obtiverem as 5 (cinco) melhores notas na Prova Discursiva, em ordem decrescente.
3.6. A soma das notas da Prova Discursiva e da Entrevista resultará na nota final do
candidato (npd + ne = nf).
3.7. A Prova Discursiva será avaliada levando em consideração os seguintes critérios:

a)  atendimento  ao  tema  jurídico  proposto  na  questão,  respondendo
corretamente o questionamento apresentado e demonstrando domínio
do conteúdo (5 pontos por questão discursiva e 20 pontos na redação), e
b)  utilização  adequada  da  língua  portuguesa  (5  pontos  por  questão
discursiva e 20 pontos na redação).

3.8. As questões que compõem a Prova Discursiva versarão sobre as disciplinas de
Direito Penal e Direito Processual Penal, consoante previsto no Conteúdo Programático
(ANEXO II).
3.9. A Prova Discursiva será realizada na data e horário previstos no Cronograma de
Atividades (ANEXO I), no período da tarde, na sala de audiências da 6ª Vara Criminal da
Comarca de São Borja, situada na Rua Aparício Mariense, 1773.
3.10.  A  data  e  o  horário  das  Entrevistas  serão  oportunamente  comunicados  aos
candidatos considerados aptos à segunda fase do certame, através do e-mail informado.
O  não  comparecimento  à  entrevista  na  data  e  horário  designados  acarretará  na
eliminação do candidato.
3.11. O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local de realização do processo seletivo
com antecedência mínima de 30 minutos do horário de aplicação da prova, conforme
Cronograma de Atividades (ANEXO I). Não haverá segunda chamada ou repetição das
provas. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, local e horário
de realização da prova, como justificativa de sua ausência.
3.12. Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar-se de posse de  via
original de documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta
azul ou preta.
3.13. O tempo de realização da prova discursiva e da redação será de 4 (quatro) horas,
incluído o tempo de preenchimento das Folhas de Resposta.
3.14.  O preenchimento das Folhas de Resposta será de inteira  responsabilidade do
candidato. Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas de Resposta por erro ou
rasura do candidato.
3.15. As respostas deverão ser inseridas nas Folhas de Resposta, com observância
do  limite  de  linhas.  Não  será  computada  resposta  escrita  com  letra  ilegível  ou
incompreensível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta,
mesmo que uma delas esteja correta.
3.16. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta a
livro, código, vade mecum, manual, legislação impressa ou quaisquer anotações, assim
como a utilização de aparelhos eletrônicos ou de comunicação.
3.17. Ao término da prova, o candidato deverá entregar o Caderno de Questões e as
Folhas de Resposta, não podendo levar consigo nenhum tipo de anotação.
4. DA CLASSIFICAÇÃO, DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO
4.1.  A  classificação  final  será  efetuada  por  ordem  decrescente,  levando  em
consideração  o  somatório  do  total  de  pontos  obtidos  pelos  candidatos  na  Prova
Discursiva e na Entrevista.
4.2. Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato de maior idade,
considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
4.3.  A  convocação  será  realizada  através  do  e-mail  informado  pelo  candidato  no
momento da inscrição, de acordo com a ordem de classificação.
4.4.  O  candidato  convocado  deverá  comparecer  no  local  informado  no  ato  de
convocação nos 5 (cinco) dias subsequentes à data de encaminhamento do e-mail de
convocação mencionado no item anterior, para manifestar seu interesse pela vaga. Após
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transcorrido esse prazo sem comparecimento, o candidato será considerado desistente
do processo seletivo, hipótese em que será providenciada a convocação do próximo
candidato da lista de classificação.
4.5. É de inteira responsabilidade do candidato comunicar, por meio escrito, eventual
alteração do endereço eletrônico (e-mail) ou telefone informados no ato de inscrição.
5. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
5.1. Para a contratação, o candidato deverá atender, além das disposições previstas nas
normas legais pertinentes à realização de estágio no âmbito do Poder Judiciário, aos
seguintes requisitos:

a) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
b) estar  regularmente  matriculado  no  curso  de  Direito  ou  Ciências
Jurídicas e Sociais em instituição de ensino conveniada com o Poder
Judiciário e estar cursando entre o 3º e o 8º semestre do referido curso;
c) apresentar certidão negativa criminal da Justiça Comum Estadual e
Federal, se maior de 18 (dezoito) anos;
d) não ter esgotado o tempo máximo de estágio no âmbito do Poder
Judiciário, no caso da readmissão de estudante.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 É de EXCLUSIVA responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções,
avisos e convocações relativos ao presente processo seletivo.
6.2  As  datas  constantes  no  cronograma  de  atividades  (ANEXO  I)  poderão  ser
modificadas  mediante  prévio  aviso  aos  candidatos,  a  ser  encaminhado  através  do
endereço eletrônico (e-mail) informado.
6.3. A aprovação não gera direito à contratação do candidato, podendo ser realizada, ou
não,  conforme  a  necessidade,  a  conveniência  e  a  oportunidade,  a  critério  do
responsável pelo processo seletivo, observada a disponibilidade de vaga.
6.4. O presente processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a contar da data de
divulgação do edital de resultado e classificação dos candidatos,  prorrogável por igual
período, a critério do Magistrado responsável pelo certame.

São Borja, 12 de maio de 2022.

Diego Viegas Sato Barbosa,
Juiz de Direito responsável pelo Processo Seletivo.
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ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Cronograma de atividades Datas previstas

Período de inscrições De  16/05/2022  a  31/05/2022, até
as 18h00min.

Aplicação da Prova Discursiva 03/06/2022, às 14h00min.

Divulgação do resultado da Prova Discursiva A definir

Realização das Entrevistas A definir

Divulgação do resultado final A definir

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. DIREITO PENAL: 1. Política  Criminal.  2.  Princípios  penais  e  constitucionais.  3.
Interpretação e integração da lei penal. 3.1 Analogia. 4. Normal penal. 4.1 Classificação
e espécie das infrações penais. 4.2  Concurso  aparente  de  normas  5.  Aplicação  da
Lei  Penal. 5.1  Lei  Penal  no  Tempo.  5.2  Lei  Penal  no Espaço. 6. Teoria Geral do
Delito. 6.1 Conduta. 6.2 Relação de Causalidade. 6.2.1 Teoria da imputação objetiva. 6.3
Tipo  penal  doloso. 6.4  Tipo  penal  culposo. 6.5  Tipicidade. 6.6  Antijuridicidade. 6.7
Culpabilidade. 6.8 Condições  objetivas  de  punibilidade  e  escusas  absolutórias  6.9
Consumação  e  tentativa.  6.10  Desistência Voluntária. 6.11 Arrependimento eficaz.
6.12 Arrependimento posterior. 6.13 Crime impossível. 7 Erro. 7.1 Erro de tipo. 7.2 Erro
de proibição. 7.3 Erro de tipo permissivo. 8. Concurso de Pessoas. 9. Penas e seus
critérios de aplicação. 10. Origens e Finalidades da pena. 10.1 Teorias da pena. 10.2
Espécies  de   penas.  10.3  Aplicação da  pena.  10.4   Concurso   de   crimes.   10.5
Suspensão condicional da pena. 11  Efeitos  da  condenação.  12 Reabilitação.  13
Medidas  de  segurança.  13.1  Execução  das  medidas  de  segurança.  14  Causas
Extintivas  de Punibilidade.  15  Ação  Penal.  16  Crimes  em  espécie.  17  Execução
Penal. 17.1  Lei  7.210/84  17.2  Livramento condicional. 17.3 Progressão e regressão
de regime. 17.4 Remição. 17.5 Detração. 17.6 Incidentes de execução. 18. Legislação
Penal Extravagante. 18.1 Leis Penais Especiais.

2.  DIREITO  PROCESSUAL PENAL:  1   Princípios   constitucionais   e   processuais
penais.  2  Sistemas  processuais  penais.  3  Aplicação  da  lei  processual penal. 3.1
Interpretação e integração da lei processual penal. 3.2 A lei processual penal no tempo e
no espaço. 4   Imunidades   processuais   penais.   5   Inquérito   Policial.   6.Ação Penal.
6.1   Denúncia,   Queixa-crime e representação.  6.2.  Espécies  de  ação penal.  7  Ação
Civil ex  delicto.  8  Jurisdição  e Competência.  9  Questões  e Processos  Incidentes.
10.  Direito  Probatório.  11  Do  Juiz,  do  Ministério  Público,  do Acusado  e  Defensor,
dos Assistentes  e  Auxiliares  da  Justiça.  12  Atos  de comunicação  no  processo -Das
citações  e  intimações.  13  Atos judiciais – Despacho, decisão e sentença. 14 Da
Prisão e demais Medidas Cautelares 15 Liberdade Provisória. 16.  Procedimentos do
CPP.  17  Nulidades.  18  Recursos.  19.  Ações  Autônomas   de   Impugnação.   20.
Disposições  gerais  do  Código  de  Processo  Penal. 21. Institutos de execução penal.
22 Graça, anistia e indulto.
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