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EDITAL Nº 007/2019 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS – DIREITO 
 

UAA-JF DE WENCESLAU BRAZ 
 

RESULTADO FINAL  
 

A Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Wenceslau 
Braz/PR torna público o RESULTADO do teste seletivo destinado ao provimento de vagas 
de estágio, nos termos do Edital 007/2019, conforme classificação abaixo: 

 Classificação Candidato/Estudante 

1º Rúbia Francine de Góes da Veiga 

2º Igor Henrique Cavalar 

3º Natália Maichaki de Oliveira 

4º Yan Alexsandro Martins 

5º Maria Eduarda Silveira 

  

Fica desde já convocado(a) o(a) primeiro(a) classificado(a) a se apresentar na 
sede da UAA-JF, com a documentação pertinente. 

Os(As) demais classificados(as) permanecerão em cadastro reserva e poderão 
ser chamados, na ordem de classificação, para preenchimento das vagas que surgirem 
dentro do prazo e data referidos em edital. 

  
Wenceslau Braz/PR, 15 de março de 2019. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Moises, SEAJA, em 15/03/2019, às 17:32, 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 4580074 e o código CRC 1C2723B7. 
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EDITAL Nº 007/2019 
 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - DIREITO  
UAA-JF DE WENCESLAU BRAZ  

  

A Justiça Federal de 1º Grau no Paraná torna pública a abertura de inscrições 
para a realização de teste seletivo destinado ao provimento de vaga de estagiário e cadastro 
reserva, nos termos da Resolução/CJF 208, de 04/10/2012, da Instrução Normativa/TRF4 
34, de 24 de novembro de 2016, e normativas complementares, certame que reger-se-á de 
acordo com a norma de regência e as instruções integrantes do presente Edital. 

 UNIDADE:  Direção do Foro / Unidade Avançada de Atendimento da Justiça 
Federal em Wenceslau Braz/PR. 

 NÚMERO DE VAGAS:  1 (uma) vaga, com cadastro reserva. 

 CURSO: Direito. 

 REQUISITOS:  

a) O candidato deve estar regularmente matriculado e cursando do 1º ano ao 4º 
ano (a partir do 2º período/semestre até o 8º período/semestre) do ensino superior do 
Bacharelado em Direito, comprovado mediante apresentação do histórico escolar atualizado 
e/ou declaração de matrícula; 

b) Não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento da Unidade Avançada de 
Wenceslau Braz. 

 INSCRIÇÃO:  

As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro a 12 de março de 
2019. Os interessados deverão se inscrever pelo e-mail prwbzua01@jfpr.jus.br , ou 
pessoalmente, no horário das 13 às 16 horas, na sede da Unidade Avançada de Wenceslau 
Braz, localizada na Rua dos Expedicionários, 146, Centro, cidade de Wenceslau Braz/PR. 
A inscrição se efetivará mediante a apresentação (via e-mail ou pessoalmente) do 
curriculum vitae (no qual, necessariamente, devem constar telefones para contato e e-mail) 
e do histórico escolar atualizado. 
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 SELEÇÃO:  

O processo seletivo, classificatório e eliminatório, será composto por questões 
de múltipla escolha e subjetivas, com pontuação entre 0 (zero) e 10 (dez), sobre temas 
relacionados com direito administrativo e processual (conhecimentos básicos), 
previdenciário, legislação aplicável aos Juizados Especiais Federais, língua portuguesa 
e redação. 

A avaliação escrita será realizada no dia 15 de março de 2018, na sede da 
Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Wenceslau Braz/PR, com início 
às 14h, e duração de duas horas. Excepcionalmente poderá haver ajuste no horário de 
aplicação da prova, o que será comunicado previamente aos candidatos (conforme dados 
fornecidos no ato da inscrição). 

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

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

A nota na redação e a maior idade serão utilizados como critérios de desempate, 
nessa ordem. 

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

ASPECTOS AVALIADOS:  

No processo seletivo serão avaliados os seguintes aspectos: 

1.1. Conhecimento jurídico. 

1.2. Respostas adequadas às questões apresentadas. 

1.3. Clareza e correção de expressão escrita. 

1.4. Capacidade de expressão verbal e exposição de ideias. 

1.5. Capacidade de iniciativa. 
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1.6. Controle emocional. 

1.7. Capacidade de organização. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

O resultado da seleção será divulgado após a realização e correção da prova 
escrita, mediante afixação de edital em quadro de avisos da Unidade Avançada, bem como 
será publicado no site da Seção Judiciária do Paraná (www.jfpr.jus.br). 

As provas ficarão à disposição, para vista pelos candidatos, por período de 30 
(trinta) dias contados a partir de sua realização. 

As provas e sua correção somente serão apresentadas ao próprio candidato que 
comparecer à sede da UAA-JF ou a quem lhe representar, devidamente munido de 
procuração. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. O teste terá validade por um ano, a partir da data da publicação do resultado 
final. 

2. A aprovação no presente certame gera, ao candidato, apenas a expectativa de 
ser nomeado, tendo em vista que a contratação e o número de vagas existentes dependem 
de órgão próprio, situado em Curitiba-PR. 

3. Respeitadas as vagas existentes e as que surgirem durante o período de 
validade do teste, o estágio tem duração mínima 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, a 
critério das partes, conforme norma de regência. 

4. Qualquer situação não prevista neste Edital será resolvida pelo órgão 
competente para realização de certame. 

5. A normativa aplicável ao programa de estágio, bem assim as informações 
sobre o auxílio financeiro e outras divulgações decorrentes deste edital poderão ser 
acessadas na página eletrônica da Justiça Federal do Paraná (www.jfpr.jus.br), menus 
"Concurso e Estágios" e "Estágios". 

  

Wenceslau Braz/PR, 18 de fevereiro de 2018. 
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Moises, SEAJA, em 18/02/2019, às 16:57, 
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 4542799 e o 
código CRC 482331B6. 
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