
 

 
EDITAL DE ABERTURA – Nº 01/2020  

PROCESSO SELETIVO PARA DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE 
ASSISTENTE, NÍVEL FC-5, DO DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) torna pública a realização de processo 

seletivo para servidores do Quadro Efetivo do CNJ e dos demais órgãos do Poder 

Judiciário de Brasília, Distrito Federal, interessados em exercer a função comissionada 

de Assistente, nível FC-5, do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), conforme 

condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo será regido por este edital, coordenado pela Comissão de 

Seleção formada por dois servidores do Departamento de Pesquisas Judiciárias 

(DPJ) e dois servidores da Seção de Seleção e Gestão de Desempenho (SEGED), 

do Conselho Nacional de Justiça. 

1.2. Poderão participar do processo seletivo servidores ocupantes dos cargos de 

Analista ou Técnico Judiciário do Quadro Efetivo de servidores do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e demais servidores do Quadro Efetivo de Órgãos do 

Poder Judiciário, com sede no Distrito Federal, e que sejam lotados e tenham 

exercício no Distrito Federal. 

1.3. O servidor a ser selecionado para a designação de função comissionada deverá: 

1.3.1. Exercer atividades relacionadas à Gestão da Informação, Gestão 

Documental e Preservação da Memória Institucional; 

1.3.2. Auxiliar nas demais atividades de pesquisas e projetos do DPJ; 

1.3.3. Elaborar documentos oficiais, tais como despachos, memorandos, e 

termos de referência, conforme as necessidades do DPJ. 

1.4. O processo seletivo para designação da função comissionada compreenderá as 

seguintes etapas, conforme condições estabelecidas pelo item 5 deste Edital: 

1.4.1. 1ª Etapa: Análise Curricular; 

1.4.2. 2ª Etapa: Entrevista por Competências; 

1.4.3. 3ª Etapa: Entrevista Técnica. 

 

2. DA JORNADA DE TRABALHO 

 

2.1. O servidor a ser selecionado para a designação da função comissionada de 

Assistente, nível FC-5, do DPJ, cumpre jornada de trabalho de quarenta horas 

semanais, com intervalo para almoço, podendo ser convocado sempre que 

houver interesse da Administração, conforme Portaria CNJ nº 306, de 11 de 

julho de 2008. 



 

3. DOS REQUISITOS E COMPETÊNCIAS ESPERADOS 

 

3.1. Requisito obrigatório: o candidato deverá ser servidor público do Quadro 

Efetivo do CNJ ou de outro órgão do Poder Judiciário, com sede no Distrito 

Federal, e que seja lotado e tenha exercício no Distrito Federal. 

3.2. Requisitos preferenciais: 

3.2.1. Habilitação acadêmica: Graduação em Arquivologia, Biblioteconomia ou 

História. 

3.2.2. Experiência profissional em atividades relacionadas à gestão da 

informação, gestão documental e preservação da memória institucional; 

3.2.3. Experiência na utilização dos sistemas DSpace, Open Journal Systems 

(OJS), Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e outros sistemas relativos à 

gestão da informação; 

3.2.4. Experiência na utilização dos softwares do Pacote Office: Microsoft Word, 

Excel, Power Point, Teams. 

3.3. Competências esperadas: 

3.3.1. Autogerenciamento: organizar e realizar suas tarefas e compromissos 

profissionais de acordo com sua natureza, considerando os níveis de 

prioridade, os prazos necessários e os objetivos da unidade. 

3.3.2. Comunicação oral: comunicar-se na forma oral identificando 

corretamente a solicitação do ouvinte e respondendo-a objetivamente, em 

linguagem apropriada ao interlocutor utilizando técnicas de oratória. 

3.3.3. Proatividade: observar e analisar as variáveis de contexto a fim de 

antecipar-se às solicitações da chefia imediata na execução de suas 

atividades.  

3.3.4. Flexibilidade: avaliar ideias e opiniões de acordo com os objetivos 

estabelecidos, considerando suas vantagens e desvantagens e obedecendo 

às normas de civilidade e ética, além de demonstrar respeito e 

consideração pelas ideias dos outros. 

3.3.5. Trabalho em equipe: atuar em equipes de trabalho, considerando as 

características dos demais membros, a natureza da tarefa e os objetivos do 

plano de trabalho, obedecendo às normas de civilidade e ética da 

organização. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico 

disponível na página eletrônica do CNJ (link: https://www.cnj.jus.br/poder-

judiciario/concursos-processos-seletivos/processos-seletivos-do-cnj/) 

4.2. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá encaminhar o 

currículo em formato pdf e os demais documentos comprobatórios de 

escolaridade e experiência profissional listados no item 5.1.8 para o endereço 



 

seged@cnj.jus.br até às 23 horas e 59 minutos de 26 de outubro de 2020, 

utilizando o seguinte texto no campo assunto da mensagem de e-mail: SELEÇÃO 

DPJ – FC-5. 

4.3. Os candidatos que pertencerem ao Quadro Efetivo de Pessoal do CNJ estão 

dispensados de apresentar o vínculo profissional com o CNJ. 

4.4. As inscrições deverão ser realizadas do dia 19 de outubro de 2020 até às 23 

horas 59 minutos do dia 26 de outubro de 2020. 

4.5. Não serão admitidas inscrições enviadas fora do prazo, bem como quaisquer 

outras que não atendam aos termos deste edital. 

4.6. A inscrição neste processo seletivo implica a concordância do candidato com as 

regras estabelecidas neste edital. 

 

5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

5.1. DA PRIMEIRA ETAPA: DA ANÁLISE CURRICULAR 

5.1.1. A etapa da análise curricular terá caráter classificatório e eliminatório. 

5.1.2. Serão analisadas apenas as informações cadastradas no ato da inscrição 

conforme item 4 deste edital e autorizadas pelo formulário específico. 

5.1.3. Para fins de classificação para a 2ª etapa do processo seletivo, os 

currículos serão analisados e pontuados com base na Tabela de Pontuação 

a seguir: 

 

Item Titulação ou Requisito Pontuação Unitária 

I Pertencer ao Quadro Efetivo de Pessoal do CNJ 1,50 pontos 

II 

Diploma, devidamente registrado, de curso de nível superior de 
graduação em Arquivologia, Biblioteconomia ou História, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

1,00 ponto para cada 
diploma 

III 

Efetivo exercício de atividades relacionadas à Gestão da 
Informação, Gestão Documental e Preservação da Memória 
Institucional, não sendo contemplados períodos de estágios e 
bolsistas. 

1,00 ponto para cada ano 
completo (pontuação 
máxima de 5 pontos) 

IV 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização 
ou MBA, na área de formação dos cursos de nível superior de 
graduação em Arquivologia, Biblioteconomia ou História, com 
carga horária mínima de 360 h/a. 

1,50 pontos para cada 
certificado 

V 
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título 
de mestre), na área de formação dos cursos de nível superior de 
graduação em Arquivologia, Biblioteconomia ou História. 

2,00 pontos para cada 
diploma 

VI 
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título 
de doutor) na área de formação dos cursos de nível superior de 
graduação em Arquivologia, Biblioteconomia ou História. 

2,5 pontos para cada 
diploma 

 

5.1.4. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de 

pontos de acordo com a pontuação obtida na análise curricular, sendo 



 

convocados para a etapa seguinte do processo seletivo os 10 primeiros 

candidatos da lista. 

5.1.5. A lista com a pontuação obtida por cada candidato será publicada na 

página eletrônica do CNJ (link: https://www.cnj.jus.br/poder-

judiciario/concursos-processos-seletivos/processos-seletivos-do-cnj/), 

conforme cronograma do Anexo I. 

5.1.6. Para divulgação da lista na página eletrônica do CNJ, os candidatos serão 

identificados por meio dos três primeiros e dos três últimos números do 

CPF.  

5.1.7. Em caso de empate na nota final da etapa da análise curricular, terá 

preferência, nesta ordem, o candidato que: I) maior pontuação no inciso III 

do item 5.1.3 deste edital; II) pertencer ao Quadro Efetivo de Pessoal do 

CNJ; III) maior tempo em efetivo exercício no quadro do CNJ; e IV) tiver 

maior idade. 

5.1.8. A comprovação de escolaridade e experiência para atender ao perfil do 

cargo deverá ser realizada por meio da apresentação de um ou mais dos 

documentos a seguir e deverá enviada juntamente com o currículo 

conforme item 4.2 deste Edital: 

5.1.8.1. Comprovante de conclusão de Graduação: Diploma expedido e 

reconhecido pelo MEC ou por instituição oficial de ensino 

devidamente credenciada pelo MEC, na forma da lei. 

5.1.8.2. Exercício da atividade em empresa/instituição privada: 

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), contendo a parte de identificação do candidato e do registro 

do empregador, ou, no caso de ausência do registro em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), declaração do empregador e/ou 

contratante em papel timbrado que informe o período e a espécie do 

serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.  

5.1.8.3. Exercício da atividade em empresa/instituição pública: 

apresentação de declaração ou certidão de tempo de serviço com a 

descrição das atividades. 

5.1.8.4. Comprovante de conclusão de Especialização Lato Sensu 

(MBA/Pós-Graduação): Somente será considerado válido se expedido 

e reconhecido pelo MEC ou por instituição oficial de ensino 

devidamente credenciada pelo MEC, na forma da lei. 

5.1.8.5. Comprovante de conclusão de Especialização Strictu Sensu 

(Mestrado/Doutorado): Somente será considerado válido se 

expedido e reconhecido pelo MEC ou por instituição oficial de ensino 

devidamente credenciada pelo MEC, na forma da lei. 

5.1.9. Nos certificados e diplomas que comprovem a titulação do candidato, 

deverá constar, obrigatoriamente, a carga horária correspondente. 

 



 

5.2. DA SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 

5.2.1. A etapa da entrevista por competências terá caráter eliminatório. 

5.2.2. Os 10 (dez) candidatos classificados na etapa da análise curricular serão 

convocados para a realização de entrevista pela Seção de Seleção e Gestão 

de Desempenho, quando serão informados data e horário de aplicação, 

conforme cronograma do Anexo I. 

5.2.3. As entrevistas por competências serão realizadas em formato virtual por 

dois servidores da Seção de Seleção e Gestão de Desempenho do CNJ. 

5.2.4. Na etapa da entrevista por competências, serão formuladas aos 

candidatos perguntas específicas cujas respostas possam demonstrar que 

o candidato possua as seguintes competências: autogerenciamento, 

comunicação oral, trabalho em equipe, flexibilidade e proatividade. 

5.2.5. Caso o candidato não demonstre apresentar as competências 

relacionadas no item 5.2.4., ele poderá ser eliminado do processo seletivo. 

5.2.6. A lista com os 10 (dez) candidatos a serem convocados para a etapa 

subsequente do processo seletivo será publicada na página eletrônica no 

CNJ (link: https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/concursos-processos-

seletivos/processos-seletivos-do-cnj/), conforme cronograma do Anexo I. 

 

5.3. DA TERCEIRA ETAPA: ENTREVISTA TÉCNICA 

5.3.1. Os 5 (cinco) candidatos classificados na etapa da entrevista por 

competências serão convocados pela Seção de Seleção e Gestão de 

Desempenho para realização da entrevista técnica, quando serão 

informados da data e do horário de aplicação, conforme cronograma do 

Anexo I. 

5.3.2. As entrevistas técnicas serão realizadas em formato virtual. 

5.3.3. A entrevista técnica, de caráter eliminatório, será realizada por 

servidores do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, que se 

responsabilizará pela escolha do candidato selecionado para a designação 

da função comissionada. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo 

seletivo contidas neste edital. 

6.2. No caso de o candidato selecionado para a designação da função comissionada 

pertencer ao Quadro Efetivo do CNJ, a designação está condicionada à aceitação 

da chefia imediata do servidor selecionado. 

6.3. No caso de o candidato selecionado para a designação da função comissionada 

pertencer ao Quadro de Pessoal de outro órgão do Poder Judiciário, a 

designação está condicionada a cessão do servidor pelo órgão conforme 

requisitos estabelecidos pela Portaria CNJ nº 310, de 14 de julho de 2008. 



 

6.4. Em nenhuma hipótese, serão concedidos ajuda de custo e auxílio-moradia para 

o servidor selecionado para a designação da função comissionada, nem 

passagens e diárias para que o servidor participe da etapa das entrevistas.  

6.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a designação do candidato, 

desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer 

irregularidades nos documentos apresentados. 

6.6. À critério da coordenação da seleção, poderá ser solicitada documentação 

complementar para comprovar algum item da análise curricular. 

6.7. Não cabe recurso no resultado final das etapas e do processo seletivo. 

6.8. Em caso de dúvidas ou informações adicionais, o contato poderá ser realizado 

por meio dos telefones 2326-5142 ou 2326-5093 ou do e-mail seged@cnj.jus.br. 

6.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

DATA PROVÁVEL ATIVIDADES 

19/10/2020 Divulgação do processo seletivo.  

19 a 26/10/2020 Recebimento dos currículos e da documentação.  

27/10/2020 Análise Curricular (1ª etapa) 

28/10/2020 Divulgação do resultado preliminar da 1ª etapa  

29/10/2020 Solicitação de revisão do resultado preliminar da 1ª etapa 

03/11/20 Divulgação do resultado final da 1ª etapa e convocação para 2ª 
etapa  

04/11 a 06/11 Entrevista por Competências (2ª etapa) 

09/11/2020 Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa 

10/11/2020 Solicitação de revisão do resultado preliminar da 2ª etapa 

11/11/2020 Divulgação do resultado final da 2ª etapa e convocação para 3ª 
etapa 

12 a 16/11/2020 Entrevista Técnica (3ª etapa) 

17/11/2020 Divulgação do resultado final do processo seletivo.  
 

 

 

 


