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EDITAL Nº 023/2019 
 

1ª, 2ª E 6ª VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU 
 

RESULTADO FINAL  

A Comissão torna público a relação do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s, nos 
termos do item 4.7.3 do Edital, conforme dados abaixo indicados:  

Classsificação Candidato(a) 
Período 
Letivo Quota 

Prova 
Objetiva Redação 

Média 
Final 

01 Larisa Couto Rafagnin 5º período Não 90 94 92,00 

02 Eduardo Shinji Kubatamaia 8º período Não 80 96,5 88,25 

03 Emanoelly Maira Potulski Soboleski 3º período Não 90 77,5 83,75 

04 Khawanny Macedo de Souza 6º período Não 80 77,5 78,75 

05 Vynicius Hisham Fedeche Antunes 7º período Não 80 77,5 78,75 

06 Eliane Aguirre de Castro 8º período Não 90 67,5 78,75 

07 Vitória Birk dos Santos 3º período Não 70 82,5 76,25 

08 Nathalia da Costa Assis 3º período Não 60 89 74,50 

09 Ana Caroline Lima Dantas 4º período Não 80 67,5 73,75 

10 Vitória Lopes Correa 5º período Não 80 67,5 73,75 

11 Nathalya Ferreira Torres 3º período Não 60 86,5 73,25 

12 Alessandra Andressa de Almeida Cabanha 7º período Não 70 75 72,50 

13 Endriw Daniel Baez Lima 5º período Não 70 70 70,00 

14 Sandro Ricardo Beserra Júnior 3º período Não 60 75 67,50 

15 Willian Roger Naressi dos Santos 3º período Não 70 65 67,50 

16 André Freire de Andrade 7º período Não 70 62,5 66,25 

17 Mateus Gabriel Gomes Werlang 3º período Não 60 70 65,00 

  
 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Januario, Analista Judiciário , em 11/06/2019, às 18:08, 
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 4704461 e o código CRC 731AB0D3. 
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EDITAL Nº 023/2019 
 

1ª, 2ª E 6ª VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU 
 

RESULTADO PARCIAL -  CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

A Comissão torna público o gabarito da prova objetiva e a relação dos 
candidatos que, nos termos do item 4.8 do Edital, obtiveram nota igual ou superior a 60% 
(sessenta por cento) de acertos: 

 Questão Objetiva Resposta 
01 A 
02 A 
03 B 
04 E 
05 E 
06 C 
07 C 
08 C 
09 B 
10 E 

  
  

Candidato(a) Universidade Quota Objetiva 
Eliane Aguirre de Castro Cesufoz Não 90 
Emanoelly Maira Potulski Soboleski Unioeste Não 90 
Larisa Couto Rafagnin Unifoz Não 90 
Ana Caroline Lima Dantas Cesufoz Não 80 
Eduardo Shinji Kubatamaia Unioeste Não 80 
Khawanny Macedo de Souza UDC Não 80 
Vitória Lopes Correa Unioeste Não 80 
Vynicius Hisham Fedeche Antunes Unioeste Não 80 
Alessandra Andressa de Almeida Cabanha Unioeste Não 70 
André Freire de Andrade Unifoz Não 70 
Endriw Daniel Baez Lima Unioeste Não 70 
Vitória Birk dos Santos Unioeste Não 70 
Willian Roger Naressi dos Santos Unifoz Não 70 
Mateus Gabriel Gomes Werlang Unioeste Não 60 
Nathalia da Costa Assis Unioeste Não 60 
Nathalya Ferreira Torres Unifoz Não 60 
Sandro Ricardo Beserra Júnior Unifoz Não 60 
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 Os demais candidatos não alcançaram a nota mínima exigida para a prova 
objetiva (60 pontos). 

Nos termos do item 6.5 do Edital os cadernos de prova ficarão à disposição dos 
candidatos até o dia 06/06/2019. 

 
Documento assinado eletronicamente por Daniel Januario, Analista Judiciário, em 04/06/2019, 
às 18:47, 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 4693824 e o 
código CRC 5EF23944. 
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Edital 023/2019 

Os Juízes Federais da 1ª, 2ª e 6ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR) tornam 
pública a abertura de inscrições para o teste seletivo, para preenchimento de 02 
(duas) vaga(s) de estagiário(s) existente(s) e de outras que eventualmente surjam, 
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 presente processo seletivo será de 01 (um) ano a 
contar da data da publicação do edital de resultado final, prorrogável por mais 03 
(três) meses, a critério da Administração. 

1.2. Somente poderão ser aproveitados para as vagas que surgirem durante a 
validade do presente processo seletivo, os candidatos que alcançarem ao menos 
a nota mínima para classificação (itens 4.7 e 4.8 deste edital), considerando os 
critérios de desempate (item 4.12). 

  

2 - DOS REQUISITOS E REMUNERAÇÃO 

2.1. O candidato deverá estar regularmente matriculado e frequentando o curso de 
Direito, entre o 2º e 4º ano (ou períodos equivalentes). 
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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. 

2.4. Remuneração: Auxílio financeiro mensal de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e 
três reais) e Auxílio transporte no valor de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) 
por dia efetivamente estagiado.    

   

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 13 a 29 de maio de 2019, no 
horário das 13:00h às 18:00h, e deverão ser feitas em uma das unidades da 
Justiça Federal em Foz do Iguaçu, localizadas na Avenida Pedro Basso nº 920, 
Bairro Alto São Francisco, ou Rua Edmundo de Barros nº 1989, Jd. Naipi, (6ª Vara 
Federal) nesta cidade. 

3.2. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar-se munido de documento 
pessoal, fotografia 3x4, 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 
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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. 

   

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção será realizada no dia 04 de junho de 2019, das 14:00h às 
16:00h, nas dependências do Colégio Anglo-Americano, localizado na Avenida 
Paraná nº 5661, Vila A, Foz do Iguaçu (PR). 

4.2. Nos termos do §3º do art. 9º da IN 34/2016 do TRF da 4ª Região 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). 

4.2.1. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da 
inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, 
preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou 
raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

4.2.2. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 
estando ciente de que será desclassificado do processo seletivo em caso de 
declaração falsa, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis. 

4.2.3. O candidato negro que não realizar a inscrição conforme instruções deste 
artigo não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
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4.2.4. A reserva de vagas aos negros será aplicada sempre que o número de 
vagas oferecidas no processo seletivo for igual ou superior a 3 (três), durante a 
vigência do Edital. 

4.2.5. O primeiro candidato negro classificado no concurso será convocado para 
ocupar a 3ª vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, enquanto os 
demais candidatos negros classificados serão convocados para ocupar a 8ª, 13ª, 
18ª e 23ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, 
relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso. 

4.3. Nos termos do § 5º do art. 9º da IN 34/2016 do TRF da 4ª Região será 
reservado 10% para pessoas com deficiência, cuja ocupação considerará as 
competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e 
necessidades próprias das Varas Federais que serão atendidas por este edital, 
consideradas aquelas que se enquadram 
nas categorias especificadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça –
 STJ e no Decreto Federal nº 8.368/2014. 

4.3.1. A reserva de vagas às pessoas com deficiência será aplicada sempre que o 
número de vagas oferecidas no processo seletivo for igual ou superior a 5 (cinco), 
durante a vigência do Edital. 

4.3.2. O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso será 
convocado para ocupar a 5ª vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, 
enquanto os demais candidatos com deficiência classificados serão convocados 
para ocupar a 10ª, 20ª e a 30ª vagas, e assim sucessivamente, observada a 
ordem de classificação, relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo 
de validade do concurso. 
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4.3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em 
seu artigo 40, participarão do Concurso de que trata este Edital em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, ao horário e ao local de aplicação das provas, e 
à nota mínima exigida para aprovação.  

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. O candidato classificado em vaga destinada a estudante com deficiência ou 
aquele autodeclarado preto ou pardo, na forma deste Edital, terá seu nome 
publicado em lista específica. 

4.6 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 do TRF da 4ª Região). 

4.7. O teste seletivo compreenderá uma prova escrita abrangendo: 

4.7.1. a resposta a 10 questões objetivas, de múltipla escolha, cada uma com 
valor de 10 (dez) pontos, que versarão sobre noções de: 

a) DIREITO CONSTITUCIONAL: 1) dos princípios fundamentais: 2) dos direitos e 
garantias fundamentais;  2.1) dos direitos e deveres individuais e coletivos; 2.2) 
dos direitos sociais; 2.3) da nacionalidade; 2.4) dos direitos políticos; 2.5) dos 
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partidos políticos; 3) do poder judiciário; 3.1) disposições gerais; 3.2) do STF; 3.3) 
do STJ; 3.3) dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. 

b) DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Parte Geral - artigos 1º a 317 - e Parte 
Especial, Títulos I e II - artigos 318 a 538 -, do Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015). 

c) JUIZADO ESPECIAIS FEDERAIS: leis nº 9.099/1995 (Juizados Especiais) e nº 
10.259/2001 (Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal). 

d) MANDADO DE SEGURANÇA: Lei nº 12.016/2009. 

4.7.2. a confecção de uma redação (de 20 a 30 linhas), no valor de 100 (cem) 
pontos, onde será avaliada a capacidade de interpretação de texto, exposição de 
ideias do candidato, bem como o seu conhecimento gramatical e ortográfico, além 
de jurídico. 

4.7.3. A nota final será apurada mediante a média aritmética das questões 
objetivas e da redação. 

4.8. Será desclassificado o candidato que não obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) 
pontos nas questões objetivas. 

4.9. A nota da redação será apenas classificatória. 

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

4.11. Não será admitida a consulta à legislação ou doutrina, bem como o uso de 
celulares e outros meios de comunicação eletrônica. 
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4.12. A nota na redação e o candidato estar cursando o menor período acadêmico 
na época da inscrição serão utilizados como critérios de desempate, nessa ordem. 

  

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. O resultado será divulgado até às 19h do dia 12 de junho 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, dez 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; 
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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: 

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. 
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6.5. As provas ficarão à disposição até o dia 06 de junho de 2019,  para vista 
pelos candidatos e para a devolução das fotos para os candidatos não 
aprovados.  

6.6. As notas somente serão divulgadas e as fotos devolvidas ao próprio candidato 
que comparecer em Secretaria ou a quem lhe representar, devidamente munido 
de procuração. 

6.7. O candidato aprovado convocado para assumir a vaga deverá apresentar-se 
na Vara Federal no prazo de 2 (dois) dias de sua convocação ou em dia a ser 
indicado pela Direção da respectiva Secretaria.  O seu não comparecimento na 
data designada 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 na unidade organizacional, 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 do TRF da 4ª Região. 

6.9.  O supervisor de estágio da Vara Federal poderá solicitar, a qualquer tempo, a 
avaliação pericial do candidato aprovado em vaga para pessoa com deficiência. 

6.10. Os casos omissos serão resolvidos pelos Juízes Federais abaixo assinados. 

  
 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luis Ruivo Marques, Juiz Federal, em 09/05/2019, às 
14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Documento assinado eletronicamente por Valkiria Kelen de Souza, JUÍZA FEDERAL, em 09/05/2019, às 
18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Documento assinado eletronicamente por Rony Ferreira, JUIZ FEDERAL , em 09/05/2019, às 18:14, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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