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Fórum abre inscrições 
para processo seletivo
Comarca de Vera Cruz prepara provas para o preenchimento de uma vaga para 
conciliador criminal. Candidatos têm até o dia 11 deste mês para se inscreverem
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oportunidade

O conciliador é o auxiliar da justiça e presidirá as audiências preliminares do Juizado Especial Criminal
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Advogados interessados 
em participar do processo se-
letivo para o preenchimento 
de uma vaga para conciliador 
criminal, que será realizado 
pelo Fórum de Vera Cruz, 
têm até 11 de fevereiro para 
se inscreverem de forma gra-
tuita. O período de inscrição 
iniciou na última sexta-feira, 
dia 1ª de fevereiro,  e segundo 
a assessora de juiz da Vara 
Judicial da Comarca de Vera 
Cruz, Patrícia Figueiredo 
Cardona, a vaga sempre 
existiu.

As inscrições devem ser 
feitas na sede do Fórum, lo-
calizada na avenida Nestor 
Frederico Henn, nº 1.540, 
junto ao Juizado Especial 
Criminal, que funciona anexo  
à Vara Judicial, de segunda a 
sexta-feira, das 11 às 18 horas. 
De acordo com o edital, o 
requerimento de inscrição 
estará disponível para preen-
chimento em formulário pró-
prio, no local da inscrição.

atribUições
O conciliador é auxiliar da 

justiça e presidirá as audiên-
cias preliminares do Juizado 
Especial Criminal e Oferta de 
Transação Penal, sob supervi-

são do juiz(a) togado(a), que 
ocorrem, preferencialmente, 
nas manhãs de quarta-feira.

Embora todas as vagas 
estejam preenchidas, o pro-
cesso seletivo vale também 
para vagas que surgirem 
no período de validade do 
processo, que é de dois anos.

reQUisitOs
Os requisitos gerais para 

a função estão listados no 
artigo 6º, da Resolução nº 
905/2012 - COMAG. Entre 
eles está: não exercer ativi-
dade político-partidária nem 
ser filiado a partido político; 
não registrar antecedente 
criminal e nem responder a 
processo penal; não ser servi-
dor do poder judiciário.

das PrOVas 
O processo seletivo se dará 

em duas etapas. A primeira  
será uma prova escrita, de 
caráter eliminatório e classifi-
catório, contendo 20 questões   
objetivas. O conteúdo da pro-
va escrita será definido pelo 
juiz presidente do juizado, 
que vai compreender aos 
conhecimentos da Constitui-
ção Federal de 1988, Direito 
Penal, Direito Processual e 
Penal e na Lei 9.099/95 (Lei 
dos Juizados Especiais).

A aplicação das provas 
ocorre no dia 9 de março, na 

Escola de Ensino Fundamen-
tal João Carlos Rech, situada 
na rua Cândido Medeiros, nº 
401, no bairro Araçá. A prova 
terá duração de três horas, 
com início previsto para as 9 
horas e término às 12 horas. 
Os candidatos devem compa-
recer ao local com 30 minutos 
de antecedência.

O candidato deverá com-
parecer ao local da prova 
munido, preferencialmente, 
do documento oficial de iden-
tificação que serviu de base 
para sua inscrição e de caneta 
esferográfica azul ou preta. 
Será aprovado o candidato 
que obter, no mínimo, nota 6 
(6/10) na prova escrita. 

O resultado das provas es-
critas será disponibilizado na 
sede do Fórum de Vera Cruz 
e na página dos Juizados Es-
peciais no site do Tribunal de 
Justiça, em até 30 dias após a 
realização das provas. Serão 
selecionados para a prova 
de títulos - segunda etapa do 
processo seletivo - candidatos 
aprovados na prova escrita 
que obtiverem as maiores no-
tas. Após a divulgação oficial 
do resultado da prova, será 
publicado novo edital com a 
listagem dos aprovados, que 
deverão apresentar os títulos 
no prazo de três dias.

mundo compartilhado

Sei que nem todos conhecem o mar, muitos, quem sabe, 
jamais pisarão sobre as areias encharcadas pelas ondas ou 
verão tamanha imensidão parecendo inaugurar o início do 
mundo, mas têm dias tão cheios de si que seu queixume se 
arvora em palavras. É quando o horizonte toca o mar e já 
não sabemos diferenciar seus modos de se apresentarem, 
mistura que nos atira ao pasmo inaugural da vida. Um si-
lêncio recorta nosso corpo e pouco sobra para ser contado, 
exceto o êxtase sobrecarregado que escapa pelos olhos. 
Nem grandes e nem pequenos, do tamanho que somos. 

Na direção do horizonte nos alargamos e quando se jun-
ta ao mar, aprofundamos nossa estada no mundo e somos 
penetrados pela certeza de fazermos parte da natureza e 
que toda vez que a utilizamos como se fosse outra coisa, 
abusamos da sua grandeza e generosidade. Desde quando 
assumimos um modo específico de pensar o mundo e a 
nossa relação com ele, perfazendo um percurso de distan-
ciamento, aceitamos que o mundo é que depende de nós 
e que está aí para ser explorado. E quando falo mundo, 
falo de tudo o que há, inclusive outros como nós mesmos.

Quanto mais esquecemos que integramos o todo, mais 
aceitamos as tamanhas discrepâncias, pois se compreen-
dêssemos nossa vida como dependente e compartilhada, 
não conseguiríamos conviver com milhões passando fome, 
aos milhares morrendo vítimas de violências ou das catás-
trofes provocadas. Não conseguiríamos aceitar a devasta-
ção da terra, da vida, das relações. Sentiríamos como se um 
pedaço nosso estivesse sendo maltratado, pisado, ferido...

Das cercas para os muros, dos muros para os condomí-
nios; olhares de vidro emolduram um jeito de enxergar o 
outro como inimigo e assumimos um modo vivencial ato-
lado nos encontros fajutos. Confidenciamos publicamente 
nossas preferências e afazeres, iludidos das imortalidades 
sem o peso do compromisso. A vida livre se dá pelo e no 
compromisso, pois uma liberdade infinita não existe, pois 
se consuma quando se consome. E quanto mais sentimos 
o peso do mundo, mais livres somos para os compromissos 
de sermos com outros. 

decisão sobre reajuste da 
passagem de ônibus é adiada

cautela

A Secretaria Municipal 
de Comunicação (Secom) 
de Santa Cruz do Sul infor-
mou no fim da tarde desta 
sexta-feira, dia 1º de feve-
reiro, que a decisão sobre 
o reajuste da passagem do 
transporte coletivo urbano 
foi adiada. 

A previsão era de que 
a decisão do prefeito Tel-
mo Kirst ocorresse nesta 
segunda-feira, dia 4. No 
entanto, nos próximos dias 
a Prefeitura e a Agência 
Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de 
Santa Cruz do Sul dis-
cutirão o tema antes da 
decisão final. 

reLembre
A Agência definiu na 

quinta-feira, dia 31 de 
janeiro, em votação os no-
vos valores das passagens 
de ônibus coletivo urbano 
do município, alterando 
o valor de R$ 4 para R$ 
4,23. O valor só entrará 
em vigor após a decisão do 
prefeito Telmo Kirst. Além 
disso, o novo preço passa 
a valer cinco dias após a 
assinatura do decreto que 
homologa o reajuste.

Por meio de nota emiti-
da na sexta-feira, a Secre-
taria ainda informou que 
o prefeito Telmo Kirst tem 
um compromisso com a 
comunidade santa-cruzen-
se e que o assunto exige 
ponderação, bom senso, 
prudência e cautela.


