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EDITAL Nº 032/2018 

RESULTADO SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR – IN FORMÁTICA 

O DR. ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR 
DO FORO e O DR. GUSTAVO ALVES CARDOSO, MM. JUIZ FEDERAL VICE-
DIRETOR DO FORO, AMBOS DA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JACAREZINHO, 
tornam público o resultado do processo seletivo de estagiário do curso de graduação de 
nível superior na área de Informática, na 1ª VARA FEDERAL DE JACAREZINHO , 
conforme a tabela abaixo: 

   NOME  PONTOS 
1* MAYARA FERNANDA SILVA  25 
2* VINÍCI US ANDRADE RIBEIRO 25 
3 VINÍCIUS PRÔENCIO POLIS 22 
4 BRUNO CÉSAR BATISTA 20 
5 ÉDERSON DE CAMARGO MIRANDA 18 
5 MATHEUS CORRÊA DA SILVA 18 
7 PÂMELA SUÉLEN TRINDADE 17 
8 MATHEUS VENÂNCIO PEREIRA 10 
- DANIEL ALECRIM LOURENÇO NÃO COMPARECEU  
- JOÃO ANTONIO SCALEÃO BRITTO NÃO COMPARECEU  

* Desempate através da média das notas constantes no histórico escolar da graduação, 
conforme item 3.4 do Edital nº 32/2018. 
 

Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado no átrio da Subseção Judiciária 
de Jacarezinho e no site www.jfpr.jus.br/estágios. 

 

 Documento assinado eletronicamente por Gustavo Alves Cardoso, Juiz Federal Substituto, em 
13/07/2018, às 17:31, 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 4228484 e o código CRC 3EFD960B. 
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EDITAL Nº 032/2018 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR – INFORMÁTICA 

1ª VARA FEDERAL DE JACAREZINHO 

O DR. GUSTAVO ALVES CARDOSO, MM. JUIZ FEDERAL DIRET OR DO FORO 
EM EXERCÍCIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JACAREZINHO,  
COMUNICA, a quem possa interessar, a abertura das INSCRIÇÕES para o processo 
seletivo de estagiário do curso de graduação de nível superior na área de Informática, na 1ª 
VARA FEDERAL DE JACAREZINHO , em conformidade com a legislação vigente. 

  

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 1.1 Escolaridade / Pré-requisito: estar o candidato(a) regularmente matriculado(a) e 
cursando entre o terceiro e o sexto período (segundo a terceiro ano) de graduação em 
Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de 
Computação ou Segurança da Informação ou Afins, em Instituição de Ensino Oficial ou 
Reconhecida pelo MEC e ter idade mínima de 18 anos; 

1.2. Bolsa de estágio e Auxílio transporte: O estagiário perceberá, a título de bolsa, a 
importância mensal de RS 1.091,75 (Um mil, noventa e um reais, setenta e cinco centavos), 
e o valor de RS 8,60 (oito reais e sessenta centavos) de auxílio-transporte por dia 
efetivamente trabalhado no estágio. Os valores poderão sofrer alterações. 

1.3. Jornada de Estágio: 20 (vinte) horas semanais, sendo vedado ao estudante participar 
simultaneamente de mais de um programa de estágio desenvolvido no âmbito da Justiça 
Federal de 1° e 2° Graus da 4ª Região, ou em qualquer outra instituição, sob pena de 
imediato desligamento, bem como ser ocupante de cargo, emprego ou função vinculados 
aos órgãos ou às entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Excetua-se dessa 
vedação apenas o estágio curricular obrigatório. 

1.4. Vagas Ofertadas: 1 (uma) vaga, a ser preenchida imediatamente, e cadastro de reserva 
para eventual vaga que surgir no decorrer do prazo de validade do edital, observando-se nas 
convocações a ordem final de classificação. 
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 2 - DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições, gratuitas, estarão abertas no período de 25/06/2018 a 06/07/2018 no 
horário das 13 h às 18 h, devendo ser efetivadas junto ao SEAJA da Vara Federal de 
Jacarezinho, localizada na Rua Paraná, 833, térreo, Jacarezinho-PR ou pelo email 
jacninf@jfpr.jus.br. 

2.2. Documentos necessários para inscrição (em formato PDF, para inscrições feitas por e-
mail):  

- Requerimento de inscrição (ANEXO I);  

- cópia da Cédula Oficial de Identidade ou outro documento de identificação com foto;  

- declaração assinada pelo candidato, ou outro documento comprobatório, de que está 
cursando a partir do terceiro período (semestre) do curso de Sistemas de Informação, 
Ciência da Computação, Análise de Sistemas ou Engenharia de Computação, Segurança da 
Informação ou Afins. 

2.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.4 Não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o último ano do curso 

  

3 – PROCESSO SELETIVO  

3.1. O teste será composto de Prova Prática de caráter classificatório contendo 30 (trinta) 
questões objetivas de Informática, cujo conteúdo está descrito no programa (ANEXO II). 

3.2. A prova será realizada no dia 10/07/2018 às 10 horas, no prédio da Justiça Federal de 
Jacarezinho, localizado na Rua Paraná, 833, Jacarezinho/PR e terá duração de 2 (duas) 
horas, sendo que os candidatos deverão se apresentar com antecedência mínima de 10 (dez) 
minutos (9h50). 

3.3. Os candidatos deverão comparecer no dia da prova munidos de documento de 
identidade com foto. 

3.4. A classificação final será definida a partir da nota da Prova Prática, e será publicada no 
prazo de até 05 (cinco) dias no site da Seção Judiciária do Paraná 
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(www.jfpr.gov.br/estagios). Em caso de empate, será selecionado aquele que tiver a maior 
média das notas constantes do histórico escolar da graduação. 

3.5 É facultada, a critério da Administração, a convocação dos candidatos subseqüentes no 
caso de desistência ou outro motivo superveniente. 

3.6 O candidato selecionado será informado por email e/ou telefone da convocação. 

  

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. VALIDADE DA SELEÇÃO: 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

4.2. DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite máximo 
de dois anos. 

4.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção do Foro desta subseção, de acordo com 
a legislação em vigor. 

4.4. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (43) 35110221 ou ainda pelo 
email jacseaja@jfpr.jus.br. 

Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado no átrio da Subseção Judiciária 
de Jacarezinho e no site www.jfpr.jus.br/estágios. 

Jacarezinho, 14 de junho de 2018. 

Gustavo Alves Cardoso 
Juiz Federal Diretor do Foro em Exercício 

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Jacarezinho 
  

 
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Alves Cardoso, Juiz Federal Substituto, em 18/06/2018, às 
15:45, 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 4184550 e o código CRC 4FAEA09E. 
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ANEXO II - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
 

ESTÁGIO REMUNERADO EM INFORMÁTICA - 2018 
  
  
Requerimento de inscrição Nº________/2018 
  
  
À Justiça Federal de Primeiro Grau em Jacarezinho/PR 
  
Eu _____________________________________________________, portador (a) da 
Cédula de Identidade RG nº ____________________, residente e domiciliado (a) na 
_________________________________________________________________________, 
telefone (____) _______________, e-mail ______________________________________, 
requeiro minha inscrição para o Processo Seletivo para Estagiário Remunerado na área de 
INFORMÁTICA, da 1ª Vara Federal da Justiça Federal de Primeiro Grau em 
Jacarezinho/PR e declaro, sob as penas da Lei, que sou aluno (a) regularmente matriculado 
(a) no ____________________ semestre/ano do curso de ______________ da 
_________________________________________________________________________, 
(nome da Faculdade) 

Jacarezinho, _____ de _______________de 2018. 

  
  

 
______________________________________ 

(Assinatura do candidato) 
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ANEXO II – PROGRAMA 
  

Configuração de sistemas operacionais Windows (7 e 10) e Linux. Conhecimentos em 
aplicativos Office e LibreOffice. Conhecimentos em Internet: Browsers e Aplicativos de e-
mail. Servidores de rede windows. Conhecimentos de redes de computadores. Protocolos 
de rede TCP/IP. Redes Wireless: configuração e segurança. Montagem e manutenção de 
microcomputadores e equipamentos de rede. Cabeamento estruturado. 

  


