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JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto na Lei n. 11.788, de 25/09/2008, na Resolução n. 208, de
04/10/2012, do Conselho da Justiça Federal, c/c Resolução n. 14, de 09/09/2015, do Tribunal Regional
Federal da 5.ª Região e na Portaria nº 045/GDF, de 29/04/2014, da Direção do Foro desta Seção Judiciária,
que regulamentam a concessão de estágio a estudantes universitários, no âmbito da Justiça Federal de 1.º e
2.º Graus da 5.ª Região, e no âmbito da Justiça Federal de 1º grau na Paraíba, respectivamente, RESOLVE,
retificar o Edital nº 14/2022 do Processo Seletivo de Estagiários, publicado no Diário Eletrônico
Administrativo, nº 77.0/2022, de 27 de abril de 2022, conforme abaixo descriminado:
Onde se lê:
Art. 6º - As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.universidadepatativa.com.br, a partir das 09:00 horas do dia 27 de abril de 2022 até as 23:59 horas
(horário de Brasília) do dia 12 de maio de 2022. Não serão aceitas outras formas de inscrições.
Leia-se:
Art. 6º - As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.universidadepatativa.com.br, a partir das 09:00 horas do dia 04 de maio de 2022 até as 23:59 horas
(horário de Brasília) do dia 12 de maio de 2022. Não serão aceitas outras formas de inscrições.

Onde se lê:
Art. 11. - A relação de inscritos será publicada no site www.universidadepatativa.com.br, no dia 13
de maio de 2022.
Leia-se:
Art. 11. - A relação de inscritos será publicada no site www.universidadepatativa.com.br, no dia 20
de maio de 2022.

Onde se lê:
Art. 16. - A prova on-line será disponibilizada de 00:00 às 17:00 horas do dia 16 de maio de 2022.
Leia-se:
Art. 16. - A prova on-line será disponibilizada de 00:00 às 17:00 horas do dia 23 de maio de 2022.

Onde se lê:
Art. 18. - O gabarito será divulgado no dia 16 de maio de 2022, logo após a finalização da prova, a
partir das 17 horas, no site www.universidadepatativa.com.br.

Leia-se:
Art. 18. - O gabarito será divulgado no dia 23 de maio de 2022, logo após a finalização da prova, a
partir das 17 horas, no site www.universidadepatativa.com.br.

Onde se lê:
Art. 19. - A publicação do resultado preliminar, gabarito oficial e respostas aos recursos serão feitas
em 16 de maio de 2022.
Leia-se:
Art. 19. - A publicação do resultado preliminar, gabarito oficial e respostas aos recursos serão feitas
em 25 de maio de 2022.

Onde se lê:
Art. 19.
§ 1º - O recurso contra o resultado preliminar deverá ser encaminhado por meio do e-mail
selecoes@universidadepatativa.com.br, no dia 17 de maio de 2022.
Leia-se:
Art. 19.
§ 1º - O recurso contra o resultado preliminar deverá ser encaminhado por meio do e-mail
selecoes@universidadepatativa.com.br, no dia 26 de maio de 2022.

Onde se lê:
Art. 20.
§ 2º - A publicação do resultado final será feita no dia 20 de maio de 2022 no site
www.universidadepatativa.com.br.
Leia-se:
Art. 20.
§ 2º - A publicação do resultado final será feita no dia 27 de maio de 2022 no site
www.universidadepatativa.com.br.

Onde se lê:
Art. 21. - Do cronograma das etapas:

Etapa
Inscrições
Relação de Inscritos
Realização da Prova Objetiva
Publicação do Gabarito Preliminar
Recurso Contra o Gabarito Preliminar

Data
27/04 a 12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022 (até as 17 h)
16/05/2022 (a partir das 17 h)
17/05/2022

Publicação do Gabarito Oficial e
18/05/2022
Resultado Preliminar
Recurso Contra o Resultado Preliminar
19/05/2022
Resultado Final
20/05/2022
Leia-se:
Art. 21. - Do cronograma das etapas:

Etapa
Data
Inscrições
04/05 a 19/05/2022
Relação de Inscritos
20/05/2022
Realização da Prova Objetiva
23/05/2022 (até as 17 h)
Publicação do Gabarito Preliminar
23/05/2022 (a partir das 17 h)
Recurso Contra o Gabarito Preliminar
24/05/2022
Publicação do Gabarito Oficial e
25/05/2022
Resultado Preliminar
Recurso Contra o Resultado Preliminar
26/05/2022
Resultado Final
27/05/2022

Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital.
Documento assinado eletronicamente por ALVARO DO NASCIMENTO SILVA, DIRETOR(A) DA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM EXERCÍCIO, em 29/04/2022, às 11:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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