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EDITAL Nº 004/2019 
 

RESULTADO FINAL - DIREITO  
  

O Exmo. Senhor Dr. Gilson Luiz Inácio, Juiz Federal Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Londrina, no uso de suas atribuições, 

  
RESOLVE:  

  

Tornar público o resultado final da seleção de estagiários, nos termos do Edital 
n.º 004/2019, conforme segue: 

  
Classificação Geral: 

 
  
CLASSIFICAÇÃO 
  

NOME 

1º Gustavo Luppi Pezarin 

2º Felipe Tarniowicz Legnani 

3º Victor Hugo Marin 

4º Jefferson Luis Felixs 

5º Tatiane Brentan Lopes 

6º Juliano Oliveira Pereira 

7º Dimas Augusto Terra Zanoni 

8º Eduardo Vinicius de Oliveira 

9º Jennefer Reiko Hara Nakamura 

10º Gabriel Gomes Babler 

11º Lucas Bovetto Maziero 

12º Bruna Oliveira Morais 

13º Lorena Betina Lazarini 
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14º Nathalia Alves Sellmann 

15º Alvaro Bachega Mariano Resta 

16º Isabella Mariani de Souza 

17º Matheus Richard Moreira 

18º Paula Fernanda Ribeiro 

19º Bianca Wiegmann Bellini 

20º Kaio Leonardo Felipe de Souza 

21º Camila de Oliveira Panicio 

22º José Bernardo Costa Neto 

23º Karin Cristina Duarte Saif 

24º Matheus Hiroshi Arabori 

25º Maria Emília Ferreira de Sousa 

26º Clara Oliveira Chagas 

27º Débora Beltrami Ponce 

28º Giulia Laba de Jesus 

29º Henrique Kopp Zanoni 

30º Matheus Henrique Parra Ribeiro 

  
  

Classificação de acordo com o § 3º do art. 9º da IN 34/2016 (candidatos que 
obtiveram nota superior àquela referida nos itens 4.6.3 e 4.7 do Edital nº 004/2019): 
  

CLASSIFICAÇÃO NOME 

1º Jefferson Luis Felixs 

2º Juliano Oliveira Pereira 

3º Bruna Oliveira Morais 

4º Paula Fernanda Ribeiro 

5º Matheus Henrique Parra Ribeiro 

6º Isabela Agelune Siqueira 

7º Pedro Paulo Ferreira do Nascimento 

8º Camila Fabiola Ramos de Oliveira 
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9º Gleicyan Regiane Nunes Luiz 

10º Vitória Cristina Cortelini 

11º Leonardo Oscar Rodrigues da Silva 

12º Ednilson Gonsales Lopes 

13º Lucas Fernandes Farias 

14º Sulyane Clotilde Pacheco 

15º Vinícius da Silva Laguna 
  
  
  

Classificação de acordo com o § 5º do art. 9º da IN 34/2016 (candidatos que 
obtiveram nota superior àquela referida nos itens 4.6.3 e 4.7 do Edital nº 004/2019): 
  

CLASSIFICAÇÃO NOME 

1º Gustavo Luppi Pezarini 

2º Matheus Henrique Parra Ribeiro 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Gilson Luiz Inácio, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Londrina , em 05/04/2019, às 14:24, 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 4610203 e o 
código CRC 3570EB00. 
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EDITAL Nº 004/2019 
 

O Exmo Senhor Dr. Gilson Luiz Inácio, Juiz Federal Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Londrina, torna pública a abertura de inscrições ao teste seletivo, a 
realizar-se no dia 22 de março de 2019, das 14h às 17h, no local abaixo indicado, para 
preenchimento de vagas de estágio de ensino superior que eventualmente surjam nas 
unidades judiciárias e administrativas, o qual reger-se-á pelas instruções deste edital, da 
Resolução nº 208, de 04 de outubro de 2012, do Conselho da Justiça Federal e da Instrução 
Normativa nº 34, de 24 de novembro de 2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

  

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O prazo de validade do processo seletivo é de 06 (seis) meses a contar da 
data da publicação do edital de resultado final, prorrogável por mais 03 (três) meses, a 
critério da Administração. 

1.2. Somente serão aproveitados para as vagas que surgirem durante a validade 
do presente processo, os candidatos que ocuparem, na classificação final, até o 30º 
(trigésimo) lugar. 

1.3 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 Instrução Normativa nº 34 do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região. 

1.4. Auxílio transporte: O acadêmico/estagiário perceberá a título de auxílio 
transporte a importância de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por dia efetivamente 
estagiado, conforme Portaria n.º 363, de 04 de abril de 2018 da Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. 

1.5. Jornada de Estágio: 20 horas semanais, a serem cumpridas de segunda à 
sexta-feira no período compreendido entre 13:00 e 19:00 horas. 

  

2 - DOS REQUISITOS 
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2.1. O candidato deverá estar regularmente matriculado e frequentando o curso 

de Direito, entre o 2º e 4º ano (ou períodos equivalentes). 

2.2. O candidato não poderá possuir vínculo profissional ou de estágio com 
advogado ou sociedade de advogados que atuem nesta Subseção Judiciária, no momento da 
contratação. 

2.3. O candidato não poderá servir como subordinado a magistrado ou a 
servidor investido em cargo de direção ou assessoramento que lhe seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro a 15 de março 
de 2019, no horário das 13h às 18h, e deverão ser feitas no Núcleo de Apoio Judiciário e 
Administrativo da Subseção Judiciária de Londrina, situado na Avenida do Café, n.º 543. 

3.2. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar-se no Núcleo de Apoio 
Judiciário e Administrativo de Londrina, munido de documento de identificação original 
com foto, currículo, comprovante de matrícula (que poderá ser o fornecido em site oficial 
da faculdade desde que contenha código verificador) e uma cópia do documento de 
identificação, bem como preencher ficha de inscrição e assinar declaração confirmando o 
preenchimento dos três requisitos acima mencionados, em formulários disponíveis. 

3.3. Será admitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração, 
acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato e identificação do 
procurador. Não há necessidade de reconhecimento de firma na procuração. No caso de 
mais de uma inscrição pelo mesmo procurador, será necessária uma procuração para cada 
candidato. A(s) procuração(ões) ficará(ão) retida(s) no ato da inscrição. 

3.4. Os candidatos a vagas para pessoas com deficiência, poderão indicar na 
ficha de inscrição a necessidade de auxílio. 

  

4. DA SELEÇÃO  
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4.1. A seleção será realizada no dia 22 de março de 2019, das 14h às 17h, na 

sede da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Londrina, localizada na Avenida do Café, 
n.º 543. Excepcionalmente, poderá haver mudança do local de aplicação da prova, o que 
será comunicado previamente aos candidatos e informado no local anteriormente 
designado. 

4.2. 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). 

4.3. 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. 

4.4. Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 4.2. e 4.3. 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). 

4.5. 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). 

4.6. O teste seletivo compreenderá duas provas, no valor de 10 (dez) pontos 
cada, abrangendo: 

4.6.1. a resposta a 20 questões objetivas, de múltipla escolha, cada uma com 
valor de 0,5 no valor total de 10 (dez) pontos, que versarão sobre noções de: 

- Direito Constitucional (artigos 1º ao 5º; 37; 109; 203 e 204 da Constituição 
Federal); 

- Direito Processual Civil (artigos 1º ao 317 do Código de Processo Civil); 

- Direito Penal e Processual Penal (artigos 1º ao 120 do Código Penal e 
artigos 1º ao 573 do Código de Processo Penal); 

- Lei 6.830/80 (Execuções Fiscais artigos 1º ao 10); 
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- Direito Previdenciário (artigos 193 a 203 da Constituição Federal); 

- Lei 10.259/01 (artigos 4º ao 13 da Lei dos Juizados Especiais Federais); 

- Lei 12.016/09 (Mandado de Segurança);  

- Lei 11.419/06 (Informatização do Processo Judicial).  

4.6.2. a confecção de redação (de 20 a 25 linhas), no valor de 10 (dez) pontos, 
em que será avaliada a capacidade de interpretação de texto, exposição de ideias do 
candidato, bem como seu conhecimento gramatical e ortográfico, além de jurídico. 

4.6.3. A correção da redação pela Comissão de Seleção de Estagiários da 
Subseção Judiciária de Londrina fica restrita somente aos candidatos que obtiverem, no 
mínimo, 5 (cinco) pontos na prova objetiva. 

4.7. Será desclassificado o candidato que não obtiver, no mínimo, 5 (cinco) 
pontos na prova objetiva. 

4.8. Para efeito de classificação final dos candidatos, as notas obtidas serão 
somadas e dividas por dois; 

4.9. Não será admitido na sala de teste o candidato que se apresentar após o 
horário determinado ou não apresentar documento de identificação com foto. 

4.9.1. As portas do local da prova serão fechadas às 14h00 e, a partir do 
fechamento, não será permitida a entrada de nenhum candidato; 

4.10. Não será admitida a consulta à legislação ou doutrina, bem como o uso de 
celulares e outros meios de comunicação eletrônica. 

4.11. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerado melhor 
classificado o candidato que: 

a) obtiver maior número de pontos na redação; 

b) estiver cursando o 3º ano na época da inscrição; 

c) tiver maior idade; 

d) tiver formação acadêmica anterior. 
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5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

5.1. O resultado será divulgado até às 19h do dia 05 de abril de 2019, na 
página da Justiça Federal na internet (www.jfpr.jus.br/concursos e 
estágios/estágios/resultados finais). 

5.2. É de responsabilidade do candidato consultar o site da Justiça Federal para 
tomar conhecimento do resultado. 

  

6. ORIENTAÇÕES AOS ESTAGIÁRIOS 

6.1. Os candidatos deverão: 

a) comparecer munidos de documento de identificação oficial com foto; 

b) utilizar caneta esferográfica azul ou preta para responder as questões da 
prova; 

c) apresentar-se no local da prova com, no mínimo, trinta minutos antes do 
horário de início. 

6.2. Ficarão impedidos de realizar a prova os candidatos que: 

a) não tiverem sua inscrição confirmada; 

b) comparecerem no local de provas após o seu início; 

c) comparecerem no local de provas sem documento de identificação oficial 
com foto; 

d) tiverem sua inscrição cancelada por inconsistência ou ausência dos dados 
pessoais solicitados. 

e) não respeitarem o horário de término da prova. 

6.3. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que: 
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a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução das provas; 

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material e consulta; 

d) utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o 
armazenamento ou a comunicação de dados e informações; 

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, as autoridades presentes ou candidatos; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento ou autorização 
do fiscal; 

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas e/ou a 
própria prova; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

6.4. O estágio deverá ser prestado em regime de exclusividade, ficando vedada 
a participação em mais de um estágio de forma concomitante. 

6.5. As provas ficarão à disposição do dia 08 a 12 de abril de 2019, para vista 
pelos candidatos. 

6.6. As notas somente serão divulgadas ao próprio candidato que comparecer 
no Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo de Londrina ou a quem lhe representar, 
devidamente munido de procuração. 

6.7 O candidato aprovado convocado para assumir a vaga deverá apresentar-se 
na unidade no dia indicado pelo Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo de Londrina. 
O seu não comparecimento na data e horário designados será interpretado como desistência 
da vaga, autorizando a convocação do candidato subsequente, na ordem de classificação. 

6.8. O candidato selecionado em vaga para pessoa com deficiência deverá 
apresentar antes do ingresso, o laudo circunstanciado que ateste a espécie e o grau de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID), juntamente com os documentos exigidos pelo art. 22 da 
IN 34/2016, ao Setor de Estágios. 
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6.9. O supervisor de estágio poderá solicitar, a qualquer tempo, a avaliação 

pericial do candidato aprovado em vaga para pessoa com deficiência. 

6.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Londrina. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Gilson Luiz Inácio, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Londrina , em 08/02/2019, às 19:07, 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 4528413 e o 
código CRC 70077C04. 
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