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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 14 DE 6 DE SETEMBRO DE 2016. (*) 

Altera  a Instrução Normativa STJ/GDG   
n. 16/2015.

A DIRETORA-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização do STJ, e 
considerando  o  que  consta  do  Processo  STJ  n. 9.873/2015,  

RESOLVE: 

Art. 1º O inciso I do art. 6º e o § 2º do art. 17 da Instrução Normativa STJ/GDG 
n. 16, de 10 de julho de 2015, passam a vigorar, respectivamente, com as seguintes redações:

“Art. 6º ...... 

I – não ter obtido desempenho insuficiente na última avaliação de desempenho 
funcional;”  
...... 

“Art. 17.  ...... 

§ 2º A SGP analisará, no prazo de 15 dias úteis, a documentação mencionada
neste artigo.”
Art. 2º O art. 12 da Instrução Normativa STJ/GDG n. 16/2015 passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único: 
“Art. 12.  ...... 

Parágrafo único. O acompanhamento dos resultados é de responsabilidade 
exclusiva do participante, que deve observar os meios de divulgação descritos no edital de 
seleção.”  

Art. 3º Os Anexos I e II da Instrução Normativa STJ/GDG n. 16/2015 ficam 
alterados, respectivamente, na forma dos Anexos I e II desta instrução normativa.  

Art. 4º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Sulamita Avelino Cardoso Marques 

(*) Republicado por ter saído com incorreção no original. 
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Anexo I  

(Art. 3º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 6 de setembro de 2016) 

CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO 

Critério Pontos 

1 

Situação funcional:  

1.1 Servidor ocupante de cargo efetivo no STJ 

1.2 Servidor cedido ao Tribunal, ocupante de cargo efetivo de outros 
órgãos do Poder Judiciário 

1.3 Servidor cedido ao Tribunal, ocupante de cargo efetivo de outros 

órgãos da União, Estados, Distrito Federal e Município.  

15 

10 

5 

2 

Para os optantes por bolsa de pós-graduação: 

Lato-sensu: não ter especialização em áreas de interesse do 
Tribunal, observadas as atribuições do cargo efetivo, em comissão, 
ou função de confiança.  
ou  

Stricto sensu: não ter mestrado/doutorado em áreas de interesse do 

Tribunal, observadas as atribuições do cargo efetivo, em comissão, 

ou função de confiança.  

15 

15 

3 Não ter sido beneficiado com pós-graduação custeada pelo Tribunal. 15 

4 
Tempo de exercício no Tribunal. 2 pontos para cada ano 

completo, limitado a 20  
pontos  

5 
Tempo de titularidade de cargo de gerência no Tribunal (FC – 6 a CJ 

4).  

1 ponto para cada semestre 
completo, limitado a 10  

pontos  

6 
Tempo de designação como substituto de cargo de gerência no 

Tribunal (FC – 6 a CJ 4).  

0,5 ponto para cada 
semestre completo, limitado 

a 5 pontos  

7 
Ter atuado como instrutor interno nos 24 meses anteriores ao do 

processo seletivo em curso:  

2 pontos para cada curso, 

limitado a 6 pontos.  

8 

Publicação, em periódico nacional ou internacional, de livros ou 
artigos científicos que versem sobre área de interesse do Poder 
Judiciário nos últimos 36 meses,  

8.1. Livros 

8.2 Artigos 

5 pontos para cada livro 
publicado, limitado a 25 

2 pontos para cada artigo 

publicado, limitado a 10  

9 

Participação em eventos de educação corporativa promovidos pelo 

Tribunal nos últimos 48 meses, com carga-horária mínima de 8 

horas.  0,5 ponto para cada curso, 

limitado a 10 pontos.  

Máximo 131 pontos 
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Anexo II  

(Art. 3º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 6 de setembro de 2016) 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Dados do servidor 

Nome: 
Matrícula: 

Cargo: 
Ramal: 

Lotação: 

Curso pretendido Pós-graduação em: 

Tipo (  ) Lato sensu    (  ) Stricto sensu    

Instituição de ensino Nome: 

Endereço: 

Período do curso Data inicial:  
_____/_____/_____ 

 Data final:  
____/_____/_____ 

Horário:   
Das _______ às _______ 

Modalidade (  ) Presencial (  ) A distância 

Investimento 

Valor total do curso: 

R$ _____________  
Forma de pagamento para a Instituição de Ensino: 
____ parcela(s) de R$ __________, com vencimento 
no dia ___ de cada mês.   
1ª parcela em: ____/____/_______  

OBS: Documentos a serem encaminhados para fins dos procedimentos da seleção: 

1 
Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior, caso não conste do currículo do servidor no 

Banco de Talentos do Tribunal;  

2 

Declaração atualizada, folder ou proposta técnico-financeira a ser fornecida pela instituição de ensino, 

contendo informações oficiais do curso, tais como início e término, local e horário de realização, carga 

horária, objetivo do curso, conteúdo programático, valores e forma de pagamento.   

3 

Documento que comprove o reconhecimento da Instituição de Ensino – IES – no Ministério da Educação 

(MEC) bem como de convênios e/ou parcerias estabelecidas nos casos em que a IES que ministra o curso 

seja diversa da que expede o certificado (http://emec.mec.gov.br);  

4 
Documento emitido pela instituição que comprove o cumprimento da Resolução n. 1/2007 do Conselho 

Nacional de Educação, pela Instituição de Ensino, vigente à época do processo seletivo;  

Declaro estar ciente dos dispositivos da Instrução Normativa STJ/GDG n. 16/2015. 

Local/Data  

Brasília/DF , ______/______/ ________. 

Assinatura do Servidor: 

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 set. 2016. Republicado em 8 set. 2016 e 16 set. 2016. 


	Sem nome



