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 PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO 

FORO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE –MT. 

 

EDITAL N. 082/2013-DF 
 

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

– Meritíssimo Juiz Substituto e Diretor desta comarca de Rosário Oeste-Mato Grosso e no uso de 

suas atribuições legais; 

Considerando, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal  do Estado de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perri, com o 

objetivo de oportunizar o estágio a estudantes de nível médico, aliada a necessidade de auxilio na 

prestação jurisdicional, AUTORIZA a abertura de novo Processo Seletivo para contratação de 

estagiários, através do  Pedido de Providências nº 33/2013; 

Torna Pública a abertura do Processo Seletivo para 

Recrutamento de Estagiários - Nível Médio da Comarca de Rosário Oeste/MT. 

O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de 

acordo com as normas e condições estabelecidas no Edital n. 014/2012/GSCP, disponibilizado no 

DJE n. 8.813, de 17/05/2012. 

As inscrições são gratuitas e recebidas, exclusivamente, na 

Central de Administração do Foro da Comarca de Rosário Oeste-MT, sito a Avenida Otávio Costa, 

s/n, Bairro Santo Antônio - CEP: 78.470.000, no período de 20/12/2013 a 10/01/2014, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 13 às 18 horas. 

As informações prestadas na solicitação da inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, com exclusão do referido processo o candidato que prestar 

informações incorretas (RG, CPF, data de nascimento), bem como em virtude da ausência de 

veracidade dos dados informados. 

A prova objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado, 

pelo foro responsável pela execução do processo seletivo, em site eletrônico, devendo o 

candidato estar atento às divulgações. 
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Todos os atos relativos ao deferimento das inscrições, 

convocações, comunicados, resultados e homologações, serão disponibilizados no Átrio do Fórum 

e, página eletrônica do Tribunal de Justiça: www tjmt. jus.br  e, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE, cuja responsabilidade está adstrita ao candidato inscrito. 

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do 

processo seletivo para inscrição junto ao Edital n. 14/2012/GSCP. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 

presente edital. 

 

Rosário Oeste-MT, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

        EDNEI FERREIRA DOS SANTOS  

 JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


