ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TABAPORÃ
DIRETORIA DO FORO

EDITAL N.° 006/2018/DF

0

Excelentíssimo

Dr.

FABRÍCIO

SÁVIQ

DA

VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor do

Foro em substituição legal da Comarca de Tabaporã,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições

legais e,

CONSIDERANDO

que

o Ilustríssimo Senhor

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS, Vice-Diretor Geral do Tribunal de

Justiça de Mato Grosso, com o objetivo de oportunizar o estágio de
estudantes de nível médio, aliado a necessidade de auxílio na prestação

jurisdicional, autorizou, em 20/04/2018, esta Comarca de Tabaporã/MT a
proceder à abertura de riovo processo seletivo de recrutamento de estagiário
de nível médio.

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo
para o Recrutamento de

Estagiário de Nível Médio

na

Comarca de

Tabaporã/MT.
2. O processo seletivo e demais procedimentos
serão regidos de acordo com o Edital n.° 014/2012/GSCP, de 16.:

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico -

MT n.° 8.813, em

17.5.2012.

. 3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e
recebidas exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca
de Tabaporã/MT, situado na Rua Carlos Platero, SN, Centro, Tabaporã/MT,
no período compreendido de 24/05/2018 a 07/06/2018, no horário das 13h às
19h.

4.

As

vagas

serão

preenchidas

conforme

o

quantitativo a ser informado pela Divisão de Estágio Curricular do
Departamento de Recurso Humanos do Tribunal de Justiça.
5. A prova objetiva será aplicada em dia e local a

ser divulgado por este Juízo responsável pela execução do Processo Seletivo,
. a qual será realizada nesta Comarca de Tabaporã/MT.
•Os

interessados

deverão

verificar

os

demais

regulamentos do processo seletivo no Edital n.° 014/2012/GSCP. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital.

Tabaporã-MT, 09 de Maio 2018.
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