Justiça Federal no Ceará realiza seleção para conciliadores
Processo seletivo para 14ª Vara Federal visa preencher três vagas para convocação imediata e
formação de cadastro de reserva

A JFCE realiza, de 12 a 19 de agosto, inscrições para a seleção de conciliadores da 14ª
Vara Federal, em Fortaleza. Poderão participar do certame, brasileiros, natos ou naturalizados,
bacharéis em direito, preferencialmente; inscritos ou não na OAB, com idade mínima de 18
anos e pleno gozo dos direitos políticos. Também poderão se inscrever acadêmicos em Direito,
com, no mínimo, 50% da graduação concluída, conforme edital. A seleção visa preencher três
vagas de conciliadores para convocação imediata e também formação de cadastro de reserva.
O processo seletivo para a função de Conciliador será realizado no dia 23 de agosto, às
13h e consistirá em análise dos currículos dos candidatos, dissertação de, no máximo, 30
linhas, e entrevista. O ofício tem duração de até dois anos, ficando o aprovado sujeito ao
horário das audiências de conciliação, conforme designado pelo Juiz Titular.
Os interessados deverão se dirigir ao edifício anexo da JFCE, na Aldeota, munidos da
cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso, para os bacharéis em Direito, ou
declaração da instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação, para os
acadêmicos; cópia autenticada da cédula oficial de identidade e currículo, com foto.
Serviço
Inscrições de 12 a 19 de agosto de 2013, de 10 às 16h
Seleção: 23 de agosto de 2013, às 13h.
Local: Edifício anexo da JFCE - Rua João Carvalho, 485 - 4º andar, Aldeota.
Confira edital no endereço www.jfce.jus.br/uteis/avisos.
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