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EDITAL Nº 008/2019 
 

O JUIZ FEDERAL GUSTAVO CHIES CIGNACHI , Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, vem divulgar o resultado da 
prova oral e o resultado final do processo seletivo de estagiários de nível superior, da área 
de Direito, regido pelo Edital nº 008/2019. 

 I - Resultado da Prova Oral 
 

Candidato Nota Situação 

Caio Vinícius Correa Mater 8,0 Aprovado 

Gabriela Talita Klasmann 3,5 Reprovado 

Lucas Henrique de Abreu de Oliveira 0,75 Reprovado 

Nicolle Franz Kleemann 5,0 Aprovado 

Vanessa dos Santos Iablanski 2,75 Reprovado 

  
 

II - RESULTADO FINAL  
  

1. Lista Geral 
 

Colocação Candidato 
Nota Prova 1 Nota Prova 2 Média 

Final Objetiva Dissertativa Média Oral 

1º  Caio Vinícius Correa Mater 3,25 3,0 6,25 8,0 7,1 

2º  Nicolle Franz Kleemann 3,0 3,0 6,0 5,0 5,5 
  

2. Lista de candidatos com deficiência 

Não houve candidatos inscritos nesta condição. 

 

3. Lista de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) 

Não houve candidatos aprovados nesta condição. 
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 III - Disposições finais 

Nos termos do Edital nº 008/2019, os candidatos aprovados serão chamados 
conforme as vagas forem surgindo, de acordo com o item 8 do referido instrumento. 

Eu, Vinicius Saggin Camillo, diretor de secretaria, digitei e conferi o presente 
edital, que é assinado pelo MM. Juiz Federal Dr. Gustavo Chies Cignachi. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Guaíra, em 04/04/2019, às 18:33, 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 4611352 e o 
código CRC 14495A1F. 
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EDITAL Nº 008/2019 
 
 

O JUIZ FEDERAL GUSTAVO CHIES CIGNACHI , Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, dá conhecimento aos 
interessados de que não foram apresentados recursos na forma prevista pelo Edital de 
publicação dos resultados, relativos à Prova Objetiva do processo seletivo de estagiários de 
nível superior, da área de Direito, regido pelo Edital nº 008/2019. 

Vem ainda ratificar a convocação para Prova Oral dos candidatos Caio Vinícius 
Correa Mater, Gabriela Talita Klasmann, Lucas Henrique de Abreu de Oliveira, Nicolle 
Franz Kleemann e Vanessa dos Santos Iablanski, estando os demais inscritos eliminados do 
certame. 

A prova oral ocorrerá no dia 04 de abril de 2019, às 14:00 horas, 
nesta Subseção Judiciária de Guaíra, situada na Rua Bandeirantes, 1578, Centro, CEP 
85980-000, segundo as condições anteriormente divulgadas. 

Eu, Daniella Cristina Mendes Sehaber, diretora de secretaria substituta, digitei e 
conferi o presente edital, que é assinado pelo MM. Juiz Federal Dr. Gustavo Chies 
Cignachi. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Guaíra, em 01/04/2019, às 18:13, 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 4604282 e o 
código CRC 9BA94919. 
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O JUIZ FEDERAL GUSTAVO CHIES CIGNACHI , Diretor do Foro da 

Subseção Judiciária de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, vem divulgar o gabarito oficial 
da prova objetiva, os resultados da prova objetiva e da prova discursiva, e convocar os 
candidatos classificados à prova oral do processo seletivo de estagiários de nível superior, 
da área de Direito, regido pelo Edital nº 008/2019. 

  
I - Do Gabarito Oficial 

 

Questão Resposta correta 
1 D 
2 D 
3 C 
4 C 
5 B 
6 A 
7 C 
8 D 
9 B 
10 B 
11 C 
12 A 
13 B 
14 A 
15 D 
16 B 
17 B 
18 C 
19 D 
20 A 

  
II - Notas dos candidatos na Prova Objetiva e na Prova Dissertativa 

  
1. Lista Geral 
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Candidato 
Nota Prova 
Objetiva 

Nota Prova 
Dissertativa Nota Final Situação 

Angela Aguiar Claro    Ausente 

Bruna Elisa Maestrelli Mendes    Ausente 

Caio Vinícius Correa Mater 3,25 3,0 6,25 Classificado 

Carla Nataniele Frassetto Pedral 2,50 0,0 (1) 2,50 Eliminado 

Daiane Ramos    Ausente 

Débora Roehrs Carneiro 1,00 0,0 (1) 1,00 Eliminado 

Eduarda Borges de Souza    Ausente 

Gabriela Marques Santana Vantelino 1,75 2,0 3,75 Reprovado 

Gabriela Talita Klasmann 3,00 2,5 5,50 Classificado 

Gabriele Pauli da Silva    Ausente 

Guilherme Henrique Weber    Ausente 

Jocimara Pires de Matos 2,50 1,0 3,50 Reprovado 

Júlia Camargo Vecchi    Ausente 

Keli Marquezini Dias 2,50 2,0 4,50 Reprovado 

Luana Conceicao Araujo Costa    Ausente 

Lucas Henrique de Abreu de Oliveira 2,50 3,5 6,00 Classificado 

Lucas Rafael Souza 1,00 2,0 3,00 Reprovado 

Michele Tais Claro Guedes 1,50 3,0 4,50 Reprovado 

Neferton da Silva Martins 1,75 1,0 2,75 Reprovado 

Nicolle Franz Kleemann 3,00 3,0 6,00 Classificado 

Pâmela Schuback de Oliveira 1,25 0,0 (2) 1,25 Eliminado 

Patrícia de Fátima Lopes    Ausente 

Renan Hoffmam Delafiori 2,00 0,0 (2) 2,00 Eliminado 

Renata Rodrigues Silva    Ausente 

Taís Caroline Lopes Parreira    Ausente 

Thaís de Oliveira    Ausente 

Vanessa dos Santos Iablanski 2,50 3,0 5,50 Classificado 

Vanessa Tatiane de Oliveira    Ausente 

Victor Xavier Lima    Ausente 

Wesley Felipe Pohl    Ausente 
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(1) Candidato não apresentou dissertação com o mínimo de 20 (vinte) linhas. 
 
(2) Candidato fugiu ao tema proposto. 

  
 

2. Lista de candidatos com deficiência 

Não houve inscritos nesta condição. 

  
3. Lista de candidatos autodeclarados  

 

Candidato 
Nota Prova 
Objetiva 

Nota Prova 
Dissertativa Nota Final Situação 

Gabriela Marques Santana Vantelino 1,75 2,0 3,75 Reprovado 

Jocimara Pires de Matos 2,50 1,0 3,50 Reprovado 

Keli Marquezini Dias 2,50 2,0 4,50 Reprovado 

Neferton da Silva Martins 1,75 1,0 2,75 Reprovado 
  

III - Dos recursos 

Serão admitidos recursos quanto ao conteúdo das questões objetivas, bem como 
com relação ao gabarito oficial. O recurso deve ser apresentado perante a Secretaria desta 
Vara Federal em formato físico/impresso, com razões e pedido, pelo candidato ou por 
procurador regularmente constituído, até as 18:00 horas do dia 01/04/2019. 

  

IV - Da Prova Oral 

Nos termos do item 5.3 do Edital 008/2019, vem divulgar as condições da 
Prova Oral: 

  

4.1 Convocados para a Prova Oral: Caio Vinícius Correa Mater, Gabriela Talita 
Klasmann, Lucas Henrique de Abreu de Oliveira, Nicolle Franz Kleemann e Vanessa dos 
Santos Iablanski. 
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4.2 A prova oral ocorrerá no dia 04 de abril de 2019, às 14:00 horas, 

nesta Subseção Judiciária de Guaíra, situada na Rua Bandeirantes, 1578, Centro, CEP 
85980-000. 

4.3 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com no mínimo 30 
(trinta) minutos de antecedência, em posse de documento de identificação oficial com foto 
e vestimenta adequada. 

4.4 A banca será composta por quatro examinadores, que questionarão o 
candidato sobre os temas discriminados no conteúdo programático constantes no edital de 
abertura do certame. 

4.5 A prova oral valerá 10 (dez) pontos, e será considerado eliminado o 
candidato que obtiver nota inferior a 5 (cinco) pontos. 

4.6 Não será permitido porte de celulares ou aparelhos eletrônicos após o início 
da prova, inclusive durante a permanência em sala de espera. 

4.7 Os candidatos serão avaliados pelo seu conhecimento sobre o tema, 
utilização correta do idioma oficial, capacidade de exposição, argumentação e 
apresentação, raciocínio e postura frente à banca. 

  

Eu, Vinicius Saggin Camillo, diretor de secretaria, digitei e conferi o presente 
edital, que é assinado pelo MM. Juiz Federal Dr. Gustavo Chies Cignachi. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Guaíra, em 29/03/2019, às 15:01, 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 4599910 e o 
código CRC 246485A9. 
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EDITAL Nº 008/2019 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
 

Nos termos do Edital nº 008/2019, que trata do processo seletivo de estagiários 
de nível superior, da área de Direito, homologo as seguintes inscrições:  

 

1. Angela Aguiar Claro 

2. Bruna Elisa Maestrelli Mendes 

3. Caio Vinícius Correa Mater 

4. Carla Nataniele Frassetto Pedral 

5. Daiane Ramos  

6. Débora Roehrs Carneiro  

7. Eduarda Borges de Souza 

8. Gabriela Marques Santana Vantelino* 

9. Gabriela Talita Klasmann 

10. Gabriele Pauli da Silva  

11. Guilherme Henrique Weber  

12. Jocimara Pires de Matos* 

13. Júlia Camargo Vecchi  

14. Keli Marquezini Dias* 

15. Luana Conceicao Araujo Costa 
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16. Lucas Henrique de Abreu de Oliveira 

17. Lucas Rafael Souza 

18. Michele Tais Claro Guedes  

19. Neferton da Silva Martins* 

20. Nicolle Franz Kleemann 

21. Pâmela Schuback de Oliveira 

22. Patrícia de Fátima Lopes 

23. Renan Hoffmam Delafiori 

24. Renata Rodrigues Silva 

25. Taís Caroline Lopes Parreira 

26. Thaís de Oliveira 

27. Vanesa dos Santos Iablanski 

28. Vanessa Tatiane de Oliveira 

29. Victor Xavier Lima 

30. Wesley Felipe Pohl 

*candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) e deseja concorrer à 
reserva de vagas. 

 A prova de seleção de estagiários se realizará no dia 28 de março de 2019, com 
início às 8 (oito) horas, na Sala 01, do Bloco B, da 4ª série do Curso de Pedagogia da 
UNIPAR - Campus Guaíra (Rua Carlos Gomes, 558 - Centro, Guaíra - PR), devendo os 
candidatos se apresentarem ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos. 

 Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Guaíra, em 26/03/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 4593958 e o 
código CRC 0F8CD279. 
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ADITAMENTO AO EDITAL Nº 008/2019  
  

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 26/03/2019 
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O JUIZ FEDERAL GUSTAVO CHIES CIGNACHI , Diretor do Foro da 

Subseção Judiciária de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, torna pública a 
ALTERAÇÃO do item III, subitem 3.1, previsto no Edital nº 008/2019, para 
preenchimento de 01 (uma) vaga de ESTÁGIO REMUNERADO para acadêmicos do 
Curso de Direito, em conformidade com os normativos citados no referido edital, alterando-
o da seguinte forma: 

III - DA INSCRIÇÃO  

Onde se lê: 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro de 2018 a 25 de 
março de 2019, das 13 às 18 horas, e deverão ser realizadas na Secretaria da 1ª Vara 
Federal de Guaíra, localizada na Rua Bandeirantes, nº 1578 – 1º andar, bairro Centro, 
Guaíra/PR. 

Leia-se: 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro de 2019 a 25 de 
março de 2019 e deverão ser realizadas preferencialmente pelo preenchimento do 
formulário eletrônico disponível em https://goo.gl/forms/G74lSM3My2YnhDna2, ou 
pessoalmente na Secretaria da 1ª Vara Federal de Guaíra, localizada na Rua Bandeirantes, 
nº 1578 – 1º andar, bairro Centro, Guaíra/PR, das 13 às 18 horas. 

Seguem inalterados os demais itens contidos no referido Edital. 

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Juiz Federal, em 21/02/2019, às 16:52, 
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 4549596 e o código CRC 7B854060. 

 
0000976-41.2019.4.04.8003 

 

EDITAL Nº 008/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIO R - DIREITO  

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 21/02/2019 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Guaíra 

 
 

O JUIZ FEDERAL GUSTAVO CHIES CIGNACHI , Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, torna pública a abertura de 
inscrições para a realização de processo seletivo de estagiários de nível superior, da área de 
Direito, nos termos da Resolução CJF nº 208, de 04 de outubro de 2012 e da Instrução 
Normativa nº 34/2016 do TRF/4ª Região, o qual reger-se-á pelas instruções que ficam 
fazendo parte integrante do presente Edital. 

  

I – DOS REQUISITOS 

1.1 Para participar do Programa de Estágio o estudante deverá: 

1.1.1 estar regularmente matriculado e frequentando o curso de Direito, entre o 
2º e 4º ano (ou períodos equivalentes); 

1.1.2 ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais no turno da tarde; 

1.1.3 ser classificado em processo seletivo da JFPR; 

1.1.4 ser cadastrado no agente de integração CIEE/PR; 

1.1.5 ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 

1.1.6 não estar realizando estágio não-obrigatório em outra Instituição; 

1.1.7 não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou 
sociedade de advogados que atuem em processos nesta 1ª Vara Federal de Guaíra; 

1.1.8 não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor 
investido em cargo de direção ou de assessoramento nesta 1ª Vara Federal de Guaíra. 

 II – DAS VAGAS 

2.1 O processo destina-se ao preenchimento de uma vaga aberta para estudante 
do curso de Direito e à formação de cadastro de reserva de vagas abertas a partir de março 
de 2019. 
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2.2 Do total das vagas de estágio serão reservadas 10% (dez por cento) para 

pessoas com deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades 
especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades. 

2.3 Do total de vagas previsto neste Edital e das que vierem a surgir durante o 
prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento) serão reservadas aos candidatos 
negros que declararem tal condição no momento da inscrição. 

2.3.1 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 2.3 resulte em 
número fracionado, este será levado 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). 

2.3.2 Para efeitos de reserva de vaga, consideram-se candidatos negros aqueles 
que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça 
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

2.3.3 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no 
ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, 
civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 

2.3.4 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado da 
seleção e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

2.3.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles 
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação 
na seleção. 

2.3.6 Além das vagas de que trata esse item, os candidatos negros poderão optar 
por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, 
de acordo com a sua classificação na seleção. 

2.3.7 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas 
para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas 
reservadas aos candidatos negros. 

2.3.8 Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às 
reservadas às pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para o provimento 
dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas. 
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2.3.9 Na hipótese de que trata o item anterior, caso os candidatos não se 

manifestem previamente, serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros. 

2.3.10 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto 
na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a 
candidato negro, ou optar por esta na hipótese do item 2.3.8, fará jus aos mesmos direitos e 
benefícios assegurados ao candidato com deficiência. 

2.3.11 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, 
a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 

2.3.12 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número 
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação na seleção. 

2.3.13 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de 
alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas 
reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 

  

III - DA INSCRIÇÃO  

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 25 de fevereiro de 2018 a 25 de 
março de 2019, das 13 às 18 horas, e deverão ser realizadas na Secretaria da 1ª Vara 
Federal de Guaíra, localizada na Rua Bandeirantes, nº 1578 – 1º andar, bairro Centro, 
Guaíra/PR. 

3.2 Para inscrever-se o candidato deverá apresentar-se munido do original da 
cédula oficial de identidade e preencher a ficha de inscrição. 

3.3 Será admitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração do 
interessado, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato e 
identificação do procurador. Não há necessidade de reconhecimento de firma na 
procuração. Esses documentos serão retidos no ato da inscrição. 

3.3.1 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato. 
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3.3.2 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais 
erros de seu representante. 

3.4 Será possível, a qualquer tempo, a anulação da inscrição, da prova ou da 
admissão do candidato, desde que verificadas falsidades nas declarações ou irregularidades 
na prova ou documentos. 

3.5 Em nenhuma hipótese, a inscrição será realizada por fax, e-mail ou pela via 
postal. 

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

3.7 Na hipótese de o candidato declarar-se negro, a autodeclaração 
MANUSCRITA, deverá ser solicitada, preenchida e entregue no ato de inscrição. 

3.8 Não serão aceitas inscrições de estudantes que já participaram do Programa 
de Estágio e que tiverem sido desligados por interesse ou conveniência da Justiça Federal. 

3.9 O prazo para inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Subseção 
Judiciária de Guaíra. 

3.10 A homologação das inscrições deverá ser acompanhada pelo candidato por 
meio do sítio da Justiça Federal (www.jfpr.jus.br). 

  

IV - DOS PEDIDOS DE ATENDIMENTO ESPECIAL NAS PROVAS  

4.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 
provas deverá preencher a solicitação no ato de inscrição, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis com antecedência. 

V - DA SELEÇÃO E DAS PROVAS 

5.1 O processo seletivo será composto por 2 (duas) etapas e consistirá na 
resolução de uma prova objetiva/discursiva (etapa 1) e uma prova oral (etapa 2). 
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5.2 A prova objetiva/discursiva consistirá na resolução de 20 (vinte) questões 

objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) questão dissertativa, conforme conteúdo 
programático em anexo. 

5.2.1 A prova será aplicada na data preferencial de 28 de março de 2019, com 
início às 8 (oito) horas, em local a ser oportunamente divulgado. 

5.2.2 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 

5.2.3 Os candidatos deverão apresentar-se no local da prova 30 (trinta) minutos 
antes do início do certame, munidos de caneta esferográfica de material transparente e tinta 
preta ou azul, portando documento de identidade original. 

5.2.4 O tempo de realização da prova será de 03 (três) horas, sendo que as 
portas serão fechadas, impreterivelmente, no horário marcado para o início da prova. 

5.2.5 O horário limite para acesso às dependências do local da prova será 
considerado quando da chegada do candidato junto à mesa de identificação. 

5.2.6 Não se admitirá, sob qualquer hipótese, a entrada de candidato após 
fechadas as portas. 

5.2.7 Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que, 
durante a realização das provas: 

5.2.7.1 usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

5.2.7.2 for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução das provas; 

5.2.7.3 utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de 
consulta; 

5.2.7.4 utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permita o 
armazenamento ou a comunicação de dados e informações; 

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

5.2.7.6 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

5.2.7.7 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
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5.2.3 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a folha de respostas ao 

fiscal de sala. 

5.3 A prova oral será realizada na sede da 1ª Vara Federal de Guaíra, em data e 
condições a serem divulgadas. 

  

VI - DA AVALIAÇÃO  

6.1 A prova objetiva/discursiva valerá 10 (dez) pontos, sendo 5 (cinco) pontos 
para as questões de múltipla escolha (cada uma valerá 0,25 pontos) e 5 (cinco) pontos para 
a questão dissertativa. 

6.1.1 Serão considerados o raciocínio lógico, o conhecimento sobre o tema 
jurídico, a vinculação ao tema proposto, a utilização correta do idioma oficial e a 
capacidade de exposição na avaliação das prova escrita. 

6.1.2 Os 20 (vinte) primeiros candidatos serão convocados para a prova oral. 

6.1.3 Será excluído do certame o candidato que não pontuar na questão 
discursiva. 

6.2 A prova oral, que consistirá no questionamento do candidato sobre os temas 
discriminados no conteúdo programático em anexo, valerá 10 (dez) pontos. 

6.2.1 Os candidatos serão avaliados pelo seu conhecimento sobre o tema, 
utilização correta do idioma oficial, capacidade de exposição e postura frente à banca. 

  

VII - DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO  

7.1 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima de 5 (cinco) 
pontos em cada uma das etapas. 

7.2 A convocação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de 
classificação. 

7.3 Caso ocorra empate na classificação final de dois ou mais candidatos, serão 
considerados na classificação, pela ordem, os seguintes critérios: 
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7.3.1 maior nota na prova oral; 

7.3.2 maior nota na prova dissertativa; 

7.3.3 maior nota na prova objetiva; 

7.3.4 maior idade, considerando dia, mês e ano. 

7.4 O resultado da classificação final será disponibilizado na página da internet 
(www.jfpr.jus.br) em data a ser divulgada. 

7.5 A publicação do resultado final da seleção será feita em três listas, contendo 
a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e a 
de candidatos negros, se aprovados; a segunda, somente a pontuação dos candidatos com 
deficiência e a terceira dos candidatos negros, os quais serão chamados na ordem das vagas 
reservadas às pessoas com deficiência e às pessoas negras, respeitados os critérios de 
alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas 
reservadas a candidatos com deficiências e a candidatos negros. 

  

VII - DA CONTRATAÇÃO  

8.1 A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com assinatura do Termo 
de Compromisso de Estágio, firmado entre a Justiça Federal do Paraná, o Estagiário e a 
entidade de ensino superior conveniada. 

8.2 A 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra será a unidade 
responsável pela convocação dos candidatos aprovados neste processo seletivo que será 
feita por telefone e/ou por meio de mensagem de correio eletrônico. 

8.3 O candidato convocado deverá preencher a ficha cadastral e anexos 
disponíveis no sítio da Justiça Federal (www.jfpr.jus.br). 

8.4 O candidato convocado deverá se apresentar com a documentação indicada 
no item 8.3 nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes à data da convocação ou na data 
previamente acordada com a Direção de Secretaria. 

8.4.1 Transcorrido esse prazo, o candidato será considerado desistente do 
processo seletivo. 
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8.5 No caso do candidato convocado não atender ao disposto no item anterior 

ou, se atender, recusar a vaga, será providenciada a convocação do próximo candidato da 
lista de classificação. 

8.6 O candidato que atender à convocação comprometer-se-á a providenciar a 
assinatura do Termo de Compromisso junto à instituição de ensino e iniciar o estágio na 
data informada pela Seção de Estágios, Trabalho Voluntário e Aprendizes. 

8.7 É responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico e telefones 
atualizados para viabilizar os contatos necessários. 

  

IX - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  

9.1 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
divulgação da homologação do resultado na Internet, no endereço www.jfpr.jus.br, menu 
‘Concursos e Estágios’, podendo ser prorrogado uma vez, a critério da Direção do Foro da 
Subseção Judiciária de Guaíra. 

  

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A inscrição do candidato implica aceitação das normas da presente seleção 
contidas neste Edital e nas demais normas que regulamentam do Programa de Estágio na 
Justiça Federal do Paraná. 

10.2 A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, 
distribuídas em 04 (quatro) horas diárias, no turno da tarde, sem prejuízo das atividades 
discentes. 

10.3 O estágio será desenvolvido na sede da Subseção Judiciária de Guaíra, 
localizada na Rua Bandeirantes, nº 1578 – 1º andar, bairro Centro, Guaíra/PR. 

10.4 O estudante fará jus à bolsa de estágio mensal, no valor de R$ 833,00 
(oitocentos e trinta e três reais); ao auxílio-transporte fixado em R$ 8,13 (oito reais e treze 
centavos), por dia efetivamente estagiado; a seguro contra acidentes pessoais e à obtenção 
de Declaração de Realização de Estágio, ao final do estágio, fixados nos termos da Portaria 
nº 121, de 07/02/2013 e da Portaria nº 301, de 10/04/2017, ambas do TRF da 4ª Região. 
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10.5 O candidato a estágio que for servidor público não terá direito ao auxílio 

financeiro, nem ao auxílio-transporte. 

10.6 O estágio terá duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse das partes, até o limite máximo de 2 (dois) anos, consecutivos ou não. 

10.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelo sítio da 
Justiça Federal do Paraná (www.jfpr.jus.br) o andamento do processo seletivo de forma a 
conhecer e atender o cumprimento dos prazos indicados neste edital e nas demais 
publicações referentes a esta seleção. 

10.8 Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento 
escrito dirigido à Direção do Foro da Subseção Judiciária de Guaíra. 

10.9 Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção 
Judiciária, em local visível ao público, e encaminhando-se cópia às 
Universidades/Faculdades da cidade e região. 

Eu, Vinicius Saggin Camillo, digitei e conferi o presente edital, que é assinado 
pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Gustavo Chies Cignachi. 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Observação: Considerar-se-ão a legislação vigente, incluindo legislação complementar, e a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluídas súmulas e teses de repercussão geral e de 
recursos repetitivos, até a data da publicação deste Edital. 

Noções de Direito Penal: Da aplicação da lei penal. Do Crime. Da imputabilidade penal. 
Das Penas: Das espécies de pena; Da cominação das penas; Dos efeitos da condenação. Da 
extinção da punibilidade. Dos crimes contra a Administração Pública: Dos crimes 
praticados por funcionário público contra a administração em geral; Dos crimes praticados 
por particular contra a administração em geral; Dos crimes contra a administração da 
Justiça.   

Noções de Direito Processual Penal: Princípios gerais: aplicação da lei processual no 
tempo, no espaço em relação às pessoas; sujeitos da relação processual. Do Inquérito 
policial. Da ação penal. Da competência. Da prova: Do interrogatório do acusado; Das 
testemunhas; Dos documentos; Do Juiz, do Ministério Público, Do acusado e defensor, dos 
Assistentes e Auxiliares da Justiça. Da prisão e da liberdade provisória. Da sentença. Dos 
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e alterações posteriores e Lei nº 
10.259/2001 e alterações posteriores). 
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Noções de Direito Constitucional: Constituição: dos princípios fundamentais. Dos direitos e 
garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; 
da nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização político-
administrativa: União; Estados; Municípios; Distrito Federal; Territórios; intervenção 
federal e estadual. Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. 
Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do presidente da república. Do 
Poder Legislativo: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: 
disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça; do 
Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; dos 
Tribunais e Juízes Eleitorais; dos Tribunais e Juízes dos Estados. Das funções essenciais à 
Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria 
Pública. 

Noções de Direito Administrativo: Princípios básicos da Administração Pública. 
Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios 
públicos (Lei nº 11.107/2005). Órgãos públicos. Ato administrativo: conceito, requisitos e 
atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Poderes 
Administrativos. Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008). 

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Chies Cignachi, Juiz Federal, em 20/02/2019, às 15:47, 
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 4544613 e o código CRC DB73CB44. 
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AUTODECLARAÇÃO 
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(candidato autodeclarado preto ou pardo) 

 
Eu,________________________________________________, abaixo assinado,  

de nacionalidade _____________________, nascido em ____/____/_______, no  

município de _________________________estado ________________, filho de  

_____________________________________________________________  e de  

_______________________________________________________, estado civil  

______________________,      residente               e             domiciliado             à  

_________________________________________________________________ 

_____________________________ CEP nº ___________, portador da cédula de  

identidade nº _____________, expedida em ____/____/______, órgão expedidor  

_______, CPF nº ______________ declaro, sob as penas da lei, que sou ( ) preto  

( ) pardo. Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às 

sanções prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis.  

 

________________, _____ de _______________ de ________. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
_________________________________________ 

Assinatura do responsável (se o declarante for menor de idade) 
 
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade Ideológica  
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular.  
 


