PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL E POLÍTICA SALARIAL
DIVISÃO DE PESSOAL

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIO
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

OK

Discriminação
2 fotos 3x4 recentes;
Fotocópias das células de identidade, CPF e título de eleitor (autenticadas em cartório ou confere com o
original pelo CIEE), com respectivo comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação
Eleitoral.
Fotocópia do comprovante de residência atualizado; autenticadas em cartório ou confere com o original
pelo CIEE
Comprovante de matrícula em curso de nível médio (Ensino Médio Regular: 1º ao 2º Ano e 1º ao 3º Ano
– Ensino Médio Técnico, a partir do 3º período, em curso de nível superior); – original e assinado pela
instituição;
Certidão de notas obtidas ou histórico escolar – original e assinado pela instituição;
Certidão de horário das aulas – original e assinado pela instituição;
Declaração de frequência escolar - original e assinado pela instituição;
Atestado médico de sanidade física e mental, sendo que quando candidato Portador de Deficiência
deverá constar especificidade da deficiência declarada – original;
Declaração indicando a atividade pública ou particular que, porventura, exerça, mencionando o local,
cargo e horário de trabalho; ou de que não exerça atividade pública ou privada remunerada;
Autorização do responsável legal, em caso de estagiário menor de 18 anos – autenticadas em cartório ou
confere com o original pelo CIEE;
Banco, agência e conta corrente – sob responsabilidade do CIEE indicar a instituição bancária conveniada;

Formulários disponibilizados pelo TJRO
14
15
16

Ficha cadastral – PJA - 039; (Modelo: tjro.jus.br/gestaodepessoas/formularios);
Formulário para solicitação de cartão de acesso funcional – PJ - 012;
tjro.jus.br/gestaodepessoas/formularios);
Termo
de
responsabilidade,
sigilo
e
confidencialidade
–
Servidor.
tjro.jus.br/gestaodepessoas/formularios);

(Modelo:
(Modelo:

Certidões exigidas para admissão no estágio
- Justiça Estadual:
a) 1ª Grau: Distribuição-Ações cíveis e criminais-Resolução 156-CNJ;
b) 2º grau: Ações cíveis e criminais
- Justiça Federal 1º e 2º grau.
- Justiça Eleitoral (crimes eleitorais).
- Justiça do Trabalho.

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justiça.
- Tribunal de Contas do Estado.
- Tribunal de Contas da União.
- Justiça Militar.

As certidões poderão ser emitidas no link: https://portal.tjro.jus.br/portalservidor/links-para-certidoes
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