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EDITAL Nº 017/2020 

 

O Juiz Federal Cristiano Aurélio Manfrim, Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas 
atribuições, resolve tornar pública a abertura do processo seletivo de 
estagiários do curso de Direito, nos termos da Instrução Normativa nº 34/2016, 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e das normas correlatas vigentes, 
para preenchimento de vagas de estágio remunerado desta subseção: 

  

1. DO ESTÁGIO 

1.1. Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, de segunda a 
sexta-feira, preferencialmente das 13h às 17h; 

1.2. Bolsa de Estágio e Auxílio-Transporte: bolsa mensal de R$ 
833,00 (oitocentos e trinta e três reais), e o valor de R$ 9,07 (nove reais e sete 
centavos) de auxílio-transporte por dia efetivamente trabalhado no estágio. 

1.3 Vagas: A seleção tem por finalidade habilitar candidatos para 
preencher as vagas eventualmente disponibilizadas a partir de janeiro de 2021, 
na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá, durante o prazo de 
vigência deste certame (item 6). 

1.4. Atividades a serem desenvolvidas: cada unidade determinará as 
atividades que serão desempenhadas pelo(a) estagiário(a), as quais poderão 
envolver pesquisa e auxílio em assuntos de natureza jurisdicional, bem como 
rotinas de Secretaria, sendo ambas imprescindíveis para o bom funcionamento 
da Justiça Federal. 

  

2. DOS REQUISITOS 
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2.1. Para a inscrição o(a) candidato(a) deverá estar regularmente 
matriculado(a) e cursando o 2º ou 3º ano de graduação (ou o equivalente) do 
curso de Direito. 

2.2. O(A) candidato(a) classificado(a) e convocado(a) para 
contratação deverá preencher todos os requisitos elencados no 
https://www.jfpr.jus.br/estagio/programa-de-estagios/. 

  

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 26/10/2020 a 
20/11/2020, e deverão ser realizadas enviando um e-mail para 
mardistribuição@jfpr.jus.br, com o título (Assunto) "Inscrição" informando no 
corpo do texto o seu nome completo e anexar os documentos abaixo em 
formato .pdf: 

a. Ficha de inscrição (vide Anexo deste edital) preenchida, assinada 
e digitalizada; 

b. Cópia simples do documento de identificação oficial com foto; 

c. Histórico Escolar, emitido pela faculdade onde o(a) acadêmico(a) 
está matriculado(a); ou impresso diretamente do ambiente virtual do aluno; ou 
impresso do site da Instituição de Ensino, com as disciplinas e respectivas 
notas de todo o ano letivo imediatamente anterior do atual; 

3.2. Na impossibilidade de envio dos documentos acima via e-mail, 
o(a) candidato(a) poderá entregá-los pessoalmente no Núcleo de Apoio 
Judiciário e Administrativo de Maringá, à Av. XV de Novembro, 734, Térreo, 
no prazo estabelecido no item 3.1., mediante agendamento por meio do 
telefone (44) 3220-2826. 

3.3. Não será aceita a inscrição com documentação pendente. 
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4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Os candidatos serão classificados da maior para a menor média 
global compreendendo as notas contidas no Histórico Escolar do curso da 
graduação, do item 3.1.c. 

4.2. Caso a Administração exigir a autenticidade dos documentos 
enviados, o(a) candidato(a) deverá comprová-la no prazo concedido, sob pena 
de desclassificação. 

4.3. No caso de empate, terá preferência: i) o(a) candidato(a) que 
estiver cursando o 3ª ano no período de inscrição; ii) o(a) candidato(a) com 
mais idade. 

4.4. Caberá ao(à) candidato(a) indicar telefone e endereço eletrônico 
válidos e ativos para contato, sob pena de ser automaticamente deslocado para 
o final da lista de classificados da seleção. Alterações posteriores à inscrição 
devem ser enviadas para mardistribuicao@jfpr.jus.br. 

4.5. Do total das vagas de estágio, serão reservados aos negros um 
percentual mínimo de 30%. 

4.5.1. Consideram-se candidatos negros aqueles que se 
autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição preliminar, conforme o 
quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

4.6. Do total das vagas de estágio, serão reservados 10% para 
pessoas com deficiência, cuja ocupação considerará as competências e 
necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das 
unidades organizacionais. 

4.6.1. O(A) candidato(a) convocado(a) à vaga para pessoa com 
deficiência deverá enviar o laudo circunstanciado que ateste a espécie e o grau 
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID). 
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4.7. A classificação final será divulgada dia 01/12/2020, no site da 
Justiça Federal do Paraná, https://www.jfpr.jus.br/estagio/programa-de-
estagios/ 

4.8. Será automaticamente deslocado para o final da lista de 
classificação deste certame o(a) candidato(a) que não aceitar a lotação na 
unidade para a qual for convocado(a). 

  

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. VALIDADE DA SELEÇÃO: 06 (seis) meses a partir de 
01/01/2021. Decorrido o prazo de 06 meses sem revogação expressa por parte 
da Direção do Foro desta Subseção, automaticamente será prorrogada uma vez 
por igual período. 

5.2. Os casos omissos serão decididos pela Direção do Foro, de 
acordo com a legislação em vigor. 

  

Para constar, foi expedido o presente edital que será publicado 
no site da Justiça Federal - https://www.jfpr.jus.br/estagio/programa-de-
estagios/; afixado no átrio da Justiça Federal em Maringá e divulgado nas 
instituições de ensino superior de Maringá. 

  

Maringá, 08 de outubro de 2020. 

  

 

Cristiano Aurélio Manfrim 

Juiz Federal Diretor do Foro 
Subseção Judiciária de Maringá 
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Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim, Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 08/10/2020, às 16:40, 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 5281621 e o 
código CRC 0C72ABA9. 
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Publicado no site www.jfpr.jus.br em 09/10/2020 
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ANEXO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

ESTÁGIO DE DIREITO PARA 2021 
JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARINGÁ 

  

Nome completo: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Data de nascimento:______________  CPF nº _________________________ 

  

Endereço:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Telefone fixo: ___________________________________________________ 

  

Telefone celular: _________________________________________________ 

  

Outro telefone para contato: ________________________________________ 

  

E-mail:_________________________________________________________ 

  

Instituição de ensino:______________________________________________ 

  

Experiência / qualificação profissional:________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Concorre à vaga reservada para deficientes? ( ) Não ( ) Sim 

Concorre à vaga reservada para negros/pardos? ( ) Não ( ) Sim 

  

Declaro que as informações prestadas nesta ficha e documentos 
apresentados em anexo são verdadeiros e autênticos, e estou ciente que a falsidade desta 
declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na 
forma da Lei. 

  

Maringá, _____/_____/______. 

  

  

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

  

 


