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                       EDITAL N º 02/2022 - DF  

  

A Dra. SUELEN BARIZON HARTMANN, Juíza de Direito Diretora do Foro da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, na 

forma do Provimento 16/2014-CM, selecionará candidatos (as) para a vaga de Assistente de 

Gabinete do Foro da Comarca de Rosário Oeste-MT, a título de serviço voluntário e não 

remunerado. 

1. As inscrições poderão ser realizadas dentre os dias 18 a 26 de janeiro de 

2022, por meio do envio dos documentos necessários e requerimentos de inscrição ao endereço 

eletrônico priscielem.rodrigues@tjmt.jus.br.  

2. No requerimento da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

I- Cópia da cédula de identidade; 

II- Cópia do CPF/MF;  

III- Diploma ou outro documento hábil que comprove o grau de 

escolaridade;  

IV- Certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelas Justiças 

Federal e Estadual, atualizada 

V- Currículo. 

3. O serviço voluntário é integrado por pessoas físicas que prestam serviço 

não remunerado ao Poder Judiciário mediante celebração de Termo de Adesão, que não gera 

vinculo funcional ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, possui 

objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos ou de assistência social e é considerado 

serviço público relevante.  

4. Pode prestar serviço voluntário a pessoa física maior de dezoito anos, 

estudante ou graduado em Direito, com a finalidade de exercer suas atividades exclusivamente 

no gabinete do Juiz (a) da vara única da Comarca de Rosário, de forma presencial e/ou remota;  

5. Os candidatos selecionados poderão ser submetidos à avaliação escrita e 

entrevista pessoal.  
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6. As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, tido como excluído do referido processo o candidato que prestar 

informações incorretas.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos e, que ninguém, no futuro, 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral que 

digitei. Rosário Oeste /MT, 10 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

SUELEN BARIZON HARTMANN   

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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                                                             ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ASSESSOR (A) VOLUNTÁRIO  

    

Inscrição n: Data de Nascimento:  

  

Nome do Candidato (a): 

 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de expedição: CPF: 

 

Título Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

 

Registro da Previdência Social:  

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: F (   )  M (   )  

Filiação:  

Pai:_____________________________________________________________________________ 

Mãe:____________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial:  

Telefone Residencial/Recado:  

 

Telefone Celular: 

 

 

E-mail:  

Nível de Instrução: 
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Instituição que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

 

Data da Conclusão do Curso: Cidade: UF: 

Local do Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

  

 

__________________________________________________ 

Declaro, sob as penas da lei, que os dados preenchidos estão sob minha responsabilidade. 
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