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EDITAL Nº 001/2021 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 

1ª VARA FEDERAL DE JACAREZINHO 

 

O DR. ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, MM. JUIZ FEDERAL E 
DIRETOR DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JACAREZINHO, E O 
DR. GUSTAVO ALVES CARDOSO, MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
VICE-DIRETOR DO FORO, COMUNICAM, a quem possa interessar, a abertura 
das INSCRIÇÕES para o PROCESSO SELETIVO visando o preenchimento do 
cadastro de reservas para vagas que forem disponibilizadas de ESTÁGIO 
REMUNERADO para estudante do ensino superior em DIREITO, na 1ª VARA 
FEDERAL DE JACAREZINHO, em conformidade com o seguintes normativos: Lei 
n.º 11.788, de 25/9/2008, Resolução nº 208, de 04.10.2012, do Conselho da Justiça 
Federal, Instrução Normativa IN-34, de 24/11/2016 do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Portaria nº 841, de 08.08.2019, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e 
Portaria nº 121, de 07.02.2013, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

  

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Escolaridade / Pré-requisito: estar o candidato(a) regularmente matriculado(a) e 
cursando o  5º (quinto) ou 6º (sexto) período (3º ano), no primeiro semestre do ano de 
2021, de Graduação em Direito e ter idade mínima de 18 anos; 

1.2. Bolsa de estágio: O acadêmico/estagiário perceberá a título de bolsa a importância 
mensal de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), conforme Portaria n.º 121, de 07 
de fevereiro de 2013 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fixada 
nos termos e limites da IN-34, de 24/11/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, que dispõe sobre o Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região; 

1.3. Auxílio transporte: O acadêmico/estagiário perceberá a título de auxílio transporte a 
importância de R$ 9,07 (nove reais e sete centavos) por dia efetivamente estagiado, 
conforme Portaria n.º 841, de 08 de agosto de 2019, da Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região; 

1.4. Jornada de Estágio: 20 (vinte) horas semanais de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 
horas, sendo vedado ao estudante participar simultaneamente em mais de um programa 
de estágio desenvolvido no âmbito da Justiça Federal de 1° e 2° Graus da 4ª Região, ou 
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em qualquer outra instituição, sob pena de imediato desligamento, bem como ser 
ocupante de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da 
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios. Excetua-se dessa vedação apenas o estágio 
curricular obrigatório. 

1.5. Vagas Ofertadas: 1 (uma) vaga, a ser preenchida imediatamente, e cadastro de 
reserva para eventual vaga que surgir no decorrer do prazo de validade do edital, 
observando-se nas convocações a ordem final de classificação. 

  

2 - DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições, gratuitas, estarão abertas no período de 02/01/2021 a 
20/01/2021, por meio on-line, apenas, devendo ser efetuada por meio de requerimento a 
ser encaminhado para o e-mail prjac01@jfpr.jus.br. Somente serão aceitas as 
inscrições enviadas neste período. 

2.2. Documentos necessários para inscrição: 

- histórico de notas escolares  referente ao Curso de Direito; 

- cópia da Cédula Oficial de Identidade ou outro documento de identificação com foto; 

- declaração assinada pelo candidato, sob as penas da lei, de que está cursando o  5º 
(quinto) ou 6º (sexto) período (3º ano) do curso de Graduação em Direito, no momento 
da inscrição; 

2.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

  

3 – PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção do candidato consistirá no critério de maior média entre a média das 
notas constantes no histórico e a nota atribuída em redação. 

3.2. A redação será feita por meio de plataforma virtual do Google Forms, cujo link será 
encaminhado para os e-mails dos candidatos indicados no ato da instrução, no 
dia 04/02/2021, às 15h,  devendo ser devolvida/enviada em até 40 min.  
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3.2.1. Serão corrigidas as redações dos 5 candidatos com maiores médias gerais do 
histórico de notas. Os demais estão automaticamente desclassificados. 

3.2.2. As redações dos cinco classificados serão encaminhadas sem identificação para 
correção. 

3.2.3. A correção será feita pelos Juízes Federais com base no critério de conteúdo 
jurídico e correto uso do vernáculo. 

3.3. Será aprovado o candidato com a maior pontuação segundo item 3.1. Em caso de 
empate, será selecionado aquele que tiver a maior média das notas constantes do 
histórico escolar da graduação e, mesmo assim havendo empate, será selecionado o com 
maior idade. 

3.4. Será dada vista da redação corrigida, mediante requerimento por escrito a ser 
encaminhado ao e-mail da inscrição (prjac01@jfpr.jus.br), até 24 horas depois de 
divulgado o resultado. 

3.5. O resultado final da seleção será divulgado no dia 11/02/2021, a partir das 15 
horas, a ser afixado junto na sede da 1ª Vara da Justiça Federal de Jacarezinho. O 
resultado também poderá ser solicitado pelo participante através pelo e-mail da 
inscrição (prjac01@jfpr.jus.br). 

  

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Prazo de validade do presente edital: 180 dias, contados da divulgação do resultado 
final da seleção; 

4.2. Serão chamados os candidatos aprovados tendo por base as maiores notas obtidas e 
critérios de empate já determinados no item 3.4, em caso de desistência na contratação, 
obedecendo-se à ordem do cadastro de reservas; 

4.3. O candidato convocado poderá informar desistência da vaga mediante envio de e-
mail prjac01@jfpr.jus.br no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da ciência da 
convocação; 

4.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro da Subseção Judiciária de 
Jacarezinho. 
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Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado no átrio da Subseção 
Judiciária de Jacarezinho e no site www.jfpr.jus.br/estágios. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Rogério Cangussu Dantas Cachichi, JUIZ 
FEDERAL, em 11/12/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Alves Cardoso, JUIZ FEDERAL 
SUBSTITUTO, em 11/12/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5410495 e o 
código CRC 0C8A0240. 
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