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Candidatos classificados: 
  

Classificação Nome completo Nota 

1º Gabriel Tannouri de Oliveira 80 

2º Rômulo Diógenes Moro 75 

3º Davi Josue Palmas 60* 

4º Willian Thiago da Costa Rodrigues 60* 

5º Igor Gonçalves Farias 50 

  

Obs: conforme item 4.1 do edital, "Serão classificados os 5 (cinco) candidatos 
que apresentarem as maiores notas na prova objetiva/discursiva". 

Conforme item 4.5 do edital, "No caso de dois candidatos apresentarem a 
mesma média de notas, utilizar-se-á como critério de desempate a maior idade". 

 
Documento assinado eletronicamente por Evandro Lara, Diretor do Núcleo de Apoio Judiciário 
e Administrativo de Foz do Iguaçu, em 18/03/2019, às 15:02, 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 4580969 e o 
código CRC 10724682. 
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EDITAL Nº 009/2019 
 

ESTÁGIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Dr. Matheus Gaspar, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, Seção 
Judiciária do Paraná, COMUNICA, a quem possa interessar, a abertura das INSCRIÇÕES 
para PROCESSO SELETIVO de estudantes do ENSINO SUPERIOR na área de 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  (Ciência da Computação, Análise de Sistemas, 
Sistemas de Informação, dentre outros cursos da área), visando o preenchimento de 1 
(uma) vaga a ser aberta e as demais vagas que surgirem durante o período de validade do 
presente edital de ESTÁGIO REMUNERADO, nesta Subseção, em conformidade com os 
normativos a seguir: 

- Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada em 26/09/08; 

- Resolução nº 147, de 15 de abril de 2011, publicado no DOU em 18/04/11; 

- Resolução nº 208 do Conselho da Justiça Federal, de 04 de outubro de 2012, publicada em 
09/10/12; 

- Instrução Normativa nº 34, do TRF 4ª Região, de 24 de novembro de 2016, publicada 
eletronicamente em 28/11/2016; 

- Portaria nº 121 do TRF 4ª Região, de 07 de fevereiro de 2013, publicada eletronicamente 
em 08/02/13; 

- Portaria nº 363 do TRF 4ª Região, de 04 de abril de 2018, publicada eletronicamente em 
09/04/18. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, das 13h30 às 17h30. É vedado ao 
estudante participar simultaneamente em mais de um programa de estágio desenvolvido no 
âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região, ou em qualquer outra instituição, 
sob pena de imediato desligamento. Excetua-se dessa vedação apenas o estágio curricular 
obrigatório. 

1.2. Bolsa auxílio no valor de R$ 1.091,75 (um mil noventa e um reais e setenta e cinco 
centavos) mensais e auxílio transporte no valor de R$ 8,60 (oito reais e sessenta 
centavos) por dia efetivo de estágio. O valor da bolsa poderá sofrer alterações. 
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2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 6 a 14 de março de 2019. 

2.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no 
seguinte endereço: http://www.tinyurl.com/JFPRFOZ2019. 

2.3. Na impossibilidade de preencher o formulário acima via internet, o(a) candidato(a) 
poderá preencher formulário físico e entregá-lo pessoalmente na Seção de TI da Justiça 
Federal - Subseção Foz do Iguaçu, situado à Rua Edmundo de Barros, nº 1989, Jardim 
Naipi, Foz do Iguaçu, das 13h às 19h, no prazo estabelecido no item 2.1. 

  

3. REQUISITOS 

3.1. Para a inscrição e contratação, o candidato deverá estar regularmente matriculado e 
cursando graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação, em período 
que ainda reste no mínimo um ano e meio para finalização da graduação, contando a 
partir da data da abertura das inscrições. 

3.1. No ato da contratação, além do disposto no artigo anterior, o candidato deverá 1) estar 
cadastrado no agente de integração CIEE/PR; 2) não estar realizando estágio não-
obrigatório nem ter vínculo de emprego em outra Instituição pública ou privada; 3) não ter 
vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de direção ou de 
assessoramento da unidade para a qual for selecionado. 

  

4. PROCESSO SELETIVO 

4.1. Serão classificados os 5 (cinco) candidatos que apresentarem as maiores notas na prova 
objetiva/discursiva. 

 

4.2 A prova será realizada no dia 17 de março de 2019 (domingo), às 15 horas no 
auditório da Justiça Federal - Subseção de Foz do Iguaçu, situado à Rua Edmundo de 
Barros, nº 1989, Jardim Naipi. 

4.3 A prova escrita consistirá de questões nas áreas de hardware básico, ambientes 
Windows 10, pacotes de aplicativos Microsoft Office, LibreOffice, Firefox, Chrome, 
configuração básica de rede (incluindo cabeamento) e noções básicas de programação. 
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4.4 No dia da prova, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica azul ou 
preta e documento de identidade oficial com foto. 

4.5 No caso de dois candidatos apresentarem a mesma média de notas, utilizar-se-á como 
critério de desempate a maior idade. 

  

5. VALIDADE DA SELEÇÃO  

5.1. A seleção terá validade de um ano e meio a contar da data da publicação do resultado 
do processo seletivo. 

  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O resultado da presente seleção será divulgado no site www.jfpr.jus.br/estagios na data 
provável de 19 de março de 2019. 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro. 

6.3. Para constar, foi expedido o presente edital que será publicado no site 
www.jfpr.jus.br/estagios, afixado no átrio desta Subseção Judiciária e encaminhado para as 
faculdades/universidades desta cidade que tenham cursos de nível superior na área de 
Tecnologia da Informação. 

Foz do Iguaçu, 28 de fevereiro de 2019. 

  
 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Gaspar, Diretor do Foro da Subseção de Foz do 
Iguaçu, em 28/02/2019, às 18:17, 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 4552673 e o código CRC 829ADFC7. 
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