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EDITAL Nº 021/2020 

 

O Doutor Wesley Schneider Collyer, Juiz Federal Diretor do Foro 
da Subseção Judiciária de Campo Mourão/PR, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE tornar público o RESULTADO FINAL do Teste Seletivo para 
Estágio Remunerado na área de Direito:  

  

1. Renato dos Santos 
2. Igor Stelai 
3. Ana Lucia Afonso 
4. Glenilson Stutz 
  
 

 
Documento assinado eletronicamente por Wesley Schneider Collyer, Juiz Federal Diretor do 
Foro, em 01/12/2020, às 11:56, 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 5389356 e o 
código CRC 808CC2A4. 
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EDITAL Nº 021/2020 

 

O Doutor Alexandre Zanin Neto, Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Campo Mourão, TORNA PÚBLICO o presente Edital, 
para seleção de candidatos para Estágio Remunerado na área de Direito, em 
conformidade com os normativos abaixo: 

- Lei 11.788/2008. 

- Resolução nº 208/2012 do Conselho da Justiça Federal. 

- Instrução Normativa nº 34/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

  

1 - Das Disposições Preliminares: 

1.1. 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 121/2013, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fixada nos 
termos e limites da IN-34/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que 
dispõe sobre o Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 

1.2. 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 301/2017, do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região; 

1.3. Jornada de Estágio: 20 horas semanais, a serem cumpridas de segunda a sexta-
feira no período compreendido entre 13h e 18h, em horário a ser convencionado. 

  

2 - Dos Requisitos para contratação: 

2.1. Estar regulamente matriculado e frequentando o curso de Direito, entre o 3.º 
ou  início do 4.º ano  (correspondentes ao 5.º, 6.º ou 7.º semestres) na data 
designada para o início do estágio; 

2.2. Não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados que atuem em processos nesta Subseção Judiciária, no momento da 
contratação; 
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2.3. Não ser cônjuge, companheiro, ou não possuir vínculo de parentesco em linha 
reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau inclusive, com magistrado ou 
servidor desta Subseção Judiciária. 

  

3 - Das Inscrições: 

3.1. Em razão do disposto no item 2.1., não serão recebidas inscrições de acadêmicos 
matriculados no 8º, 9º e 10º semestres. 

3.2. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 20 de novembro de 
2020, unicamente via internet. A ficha de inscrição e demais documentos 
deverão ser encaminhados por meio de Fomulário Google, que será acessador 
pelo 
link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrPXO7C2ld_872KFpRrbgh1
3AywD6YhtqCiDMUfN1e9uMVtQ/viewform?usp=sf_link. 

3.3. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar currículo, histórico escolar da 
graduação, cópia do RG e CPF, bem como declaração por ele assinada confirmando o 
preenchimento dos requisitos acima mencionados, além da ficha de inscrição 
devidamente preenchida. Todos os documentos deverão ser enviados por meio do 
formulário citado no item 3.2. 

3.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

  

4 - Da Seleção: 

4.1. A presente seleção destina-se ao suprimento de 01 (uma) vaga em janeiro de 
2021 e à formação de CADASTRO DE RESERVA para eventuais vagas que venham 
a surgir durante a validade do processo seletivo.  

4.2. A primeira etapa da seleção, em razão das restrições impostas pela 
pandemia, consistirá somente na análise do histórico escolar da 
graduação e currículo; 

4.3. Serão selecionados os 06 (seis) candidatos cujo histórico e currículo mais se 
adequem às necessidades atuais das duas Varas Federais da Subseção de Campo 
Mourão. 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Campo Mourão 

 

 

4.4. Os 6 (seis) candidatos classificados na primeira etapa serão submetidos à prova 
oral pelos Diretores de Secretaria das duas Varas Federais desta Subseção, em 
modalidade presencial e/ou por vídeo, a critério da Administração, conforme 
condições de logística. Sendo presencial, a prova oral será realizada com o 
observância de todas as recomendações das autoridades de saúde para evitar eventual 
contágio pelo Coronavírus. 

4.5. A prova oral será realizada no dia 26/11/2020, em modalidade, local e horários a 
serem posteriormente comunicados. 

4.6. Nos termos do §3º do art. 9º da IN 34/2016 será reservado aos negros um 
percentual mínimo de 20% , assim considerados os candidatos 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). 

4.7. Nos termos do § 5º do art. 9º da IN 34/2016 será reservado 10% para pessoas 
com deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais 
do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais 
que serão atendidas por este edital. 

4.8. Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 4.5. e 4.6. resulte em 
número fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, em 
caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número 
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
4.9. As vagas que não forem providas por falta de candidatos negros e/ou com 
deficiência aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação (§3º do art. 10 da IN 34/2016) 

  

5 - Da Divulgação: 

5.1. O resultado final da seleção será divulgado até o dia 04 de dezembro de 2020 no 
portal da Justiça Federal do Paraná (www.jfpr.jus.br). 

  

6 - Do objeto da prova. 

A prova oral versará sobre Português (gramática e redação) e sobre os seguintes 
ramos do Direito: Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil e 
Previdenciário; e, ainda, sobre as Leis nº 9.099/95 (dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais), 10.259/01 (dispõe sobre a instituição dos Juizados 
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Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal), 8.213/91 (dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social). 

  

7 - Das Disposições Finais: 

7.1. É responsabilidade do candidato manter atualizados seu e-mail e telefone para 
viabilizar os contatos necessários, bem como acompanhar todas as instruções, 
convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo, sob pena de 
desclassificação em razão do não atendimento à convocação formulada por esses 
meios; 

7.2. O candidato aprovado será contratado, se e quando houver vaga, pelo período de 
01 (um) ano, podendo ser prorrogado o estágio, a critério das partes, até o limite 
máximo de 02 (dois) anos. A qualquer tempo o contrato poderá ser rescindido à 
critério da Administração. 

7.3. O candidato convocado deverá apresentar comprovante de matrícula nos 
períodos mencionados no item 2.1 deste edital e histórico escolar, expedidos pela 
Faculdade, e outros documentos que se fizerem necessários para a formalização do 
termo de compromisso. 

7.4. O candidato convocado que abdicar da vaga de estágio deverá fazê-lo por e-mail, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação (por telefone ou e-mail). Se o 
candidato não observar este prazo, será considerada desistência tácita, podendo ser 
convocado imediatamente o próximo candidato; 

7.5. processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da publicação do 
resultado final, podendo tal prazo ser prorrogado por conveniência ou oportunidade 
da Direção, sendo que os candidatos que figurarem na lista de espera poderão ser 
chamados durante o período. 

 
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Zanin Neto, Juiz Federal Diretor do 
Foro, em 13/11/2020, às 15:29, 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 5367139 e o 
código CRC 930096F7. 
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