
 
JUSTIÇA FEDERAL DE GOIÁS 

 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO – VÁRIAS ÁREAS – NÍVEL SUPERIOR 
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 21/08/2019 

ADMINISTRAÇÃO, ARQUITETURA E URBANISMO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ENGENHARIA CIVIL, 

INFORMÁTICA, PSICOLOGIA E PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

INSCRIÇÕES: 
 
1. No site da Justiça Federal de Goiás, www.jfgo.jus.br, através das seguintes opções de menu: 
“Concursos”, “Estágios”, “Processo Seletivo de Estágio para Estudantes de Diversas Áreas”, 
“Inscrição Eletrônica”, das 00h00 de 12/08/2019 até às 23h59 de 21/08/2019; 
2. Informar os dados solicitados no formulário de inscrição; 
3. Anexar cópia do Histórico Escolar em formato PDF, com tamanho máximo de 3MB. 
Observar regras e demais orientações no Edital 02/2019, disponível no próprio site. 

 

CRITÉRIOS EXIGIDOS: 
 
Estudantes de instituições conveniadas, de nível superior, matriculados em 2019/2: 
- Do 2º ao 4º período para cursos com duração de 6 períodos; 
- Do 4º ao 6º período para cursos com duração de 8 períodos; 
- Do 4º ao 7º período para cursos com duração de 9 períodos; 
- Do 5º ao 8º período para cursos com duração de 10 períodos. 

 

PROCESSO SELETIVO: 
 
- Será realizada análise do histórico escolar, para fins classificatórios; 
- A análise obedecerá aos seguintes procedimentos: soma das médias obtidas nas disciplinas 
cursadas, independentemente de aprovação, dividindo-se esse total pelo número de disciplinas 
cursadas. 
- Todas as informações estão disponíveis no Edital 02/2019, no site www.jfgo.jus.br. 
- Dúvidas: por e-mail estagiario.go@trf1.jus.br ou telefone (62) 3226-1579. 

 

VANTAGENS: 
 
- Bolsa de R$ 900,00 (valor atual) + Auxílio-Transporte de R$6,50 (por dia trabalhado);  
- Recesso (férias) de 30 dias após 1 ano de estágio; 
- Carga horária de 20 horas semanais, de segunda à sexta; 
- Duração de 1 ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 

   
 

ATENÇÃO: 
 

NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA SELEÇÃO: 
 

- Servidor de órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais; 
- Acadêmico que estiver estagiando em outro programa 
de estágio. 

 

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS: 
 

ALFA, ARAGUAIA, CAMBURY, DELTA, ESUP, FABEC, 
FACMAIS, FANAP, FASAM, OBJETIVO, PADRÃO, 
PUC GOIÁS, UFG, UNI-ANHANGUERA, UNI-
EVANGÉLICA, UNIFAN, UNIP E UNIVERSO. 
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