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EDITAL Nº 037/20019 

 
Visa tornar público o resultado final do processo 
seletivo de Estágio Remunerado na área de Direito. 

  

O Dr. RAFAEL WEBBER, MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Pato Branco, Seção Judiciária do Paraná, TORNA PÚBLICO o resultado 
final da seleção de candidatos ao Estágio Remunerado na área de Direito (Edital n. 
037/2019), conforme a seguir especificado: 

  

NOME RG ou CPF 
Nota prova 

objetiva 
Nota prova 
discursiva 

Nota final Classificação 

Ana Luiza Medeiros 076.595.009-02 8,0 6,0 14,0 1º 
Tainara Heloisi Eberle 095.076.299-71 6,0 7,0 13,0 2º 
Natalia Louise Mitrut 105.099.889-89 6,0 5,0 11,0 3º 
Cezar Augusto Santos 110.959.539-58 6,0 3,0 9,0 4º 

 

1. Conforme item 1. do Edital n. 037/2019, os candidatos classificados 
formarão cadastro de reserva e serão convocados na medida em que surgirem vagas na 
vigência deste processo seletivo. 

2. Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção 
Judiciária, em local visível ao público. 

3. Encaminhe-se o expediente à Seção de Estágios, Voluntários e Aprendizes 
para divulgação no sítio eletrônico da Justiça Federal do Paraná (www.jfpr.jus.br). 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Rafael Webber, JUIZ FEDERAL, em 21/08/2019, às 
13:04, 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 4799704 e o 
código CRC 44742A44. 
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EDITAL Nº 037/2019 

 

                                                                     Visa divulgar a realização de seleção para a 
contratação de estagiários de nível superior para a 1ª Vara Federal de Pato Branco, e 
esclarecer os critérios para a efetivação do certame. 

  

Nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 208/2012 do 
Conselho da Justiça Federal e da Instrução Normativa nº 34/2016 do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, o Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Pato 
Branco, Dr. RAFAEL WEBBER, TORNA PÚBLICO e  COMUNICA aos interessados 
que, no período de 02 a 12 de agosto de 2019, das 13h às 18h, estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de Estágio Remunerado na área de Direito, conforme 
condições a seguir especificadas: 

I - DO CRONOGRAMA  

1. Inscrições: 02/08/2019 a 12/08/2019  

2. Provas: 15/08/2019 

3. Resultado final: 20/08/2019 

II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1. O processo de seleção visa a formação de cadastro de reserva para o preenchimento de 
vagas de estágio na 1ª Vara Federal de Pato Branco, que eventualmente venham a surgir 
durante o período de validade da seleção, observando-se nas convocações a ordem final de 
classificação. 

2. Poderão inscrever-se os acadêmicos regularmente matriculados e frequentando, no ato da 
inscrição, do terceiro ao sexto semestre do Curso de Direito. 

2.1. Os candidatos devem possuir cadastro no CIEE, ter idade mínima de 16 anos, não estar 
realizando estágio não-obrigatório em outra Instituição, não possuir vínculo profissional ou 
de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem em processos neste órgão e  
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não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de 
direção ou de assessoramento na Subseção Judiciária de Pato Branco; 

3. O estagiário perceberá a título de auxílio financeiro (bolsa-estágio) a importância mensal 
de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), conforme Portaria nº 121/2013 do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, bem como, a título de auxílio-transporte, a importância de 
R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por dia efetivamente estagiado, conforme Portaria 
nº 363 de 04/04/2018 - do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

4. A duração do estágio, sempre a critério da Direção do Foro, terá período máximo de 02 
(dois) anos, sem direito à efetivação; 

5. A carga horária é 20 horas semanais, a serem cumpridas de segunda a sexta-feira, no 
horário compreendido entre às 13h e 17h. 

III - DAS INSCRIÇÕES  

6. A inscrição será feita, gratuitamente, mediante preenchimento de ficha que constitui o 
anexo II deste Edital e do seu respectivo envio, digitalizado, para o endereço eletrônico 
prpbr01@jfpr.jus.br juntamente com digitalização do RG, CPF e comprovante de matrícula 
em Instituição de Ensino Superior, indicativo do semestre atualmente cursado pelo 
candidato, no período de 02 a 12 de agosto de 2019. Não serão aceitas inscrições fora desse 
período. A confirmação da inscrição se dará por resposta ao e-mail. Caso o candidato não 
tenha recebido a confirmação de inscrição até às 19h do dia 12 de agosto de 2019, deverá 
entrar em contato com a Secretaria da Vara, através do telefone (46) 3272-1900, das 13h às 
18h do dia 13 de agosto de 2019, exclusivamente. 

7. A inscrição do candidato implica aceitação tácita das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

IV - DA APLICAÇÃO DAS PROVAS  

8. As provas serão realizadas no dia 15 de agosto de 2019, às 14 horas, na Subseção 
Judiciária de Pato Branco, localizada na Rua Itacolomi, n. 710, Centro, Pato Branco/PR. 

8.1 A prova terá a duração de 4 horas. 

8.2 Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 10 minutos antes do 
início da prova, sob pena de desclassificação, munidos de caneta esferográfica preta ou azul 
e carteira de identidade ou documento equivalente. 
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8.3 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e implicará a eliminação do certame. 

8.4 O processo de seleção abrangerá noções de Direito Constitucional; Civil; Processual 
Civil; Penal; Processual Penal; Administrativo; Previdenciário; Leis da Execução Fiscal 
(Lei nº 6.830/1980); dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/01); dos Juizados 
Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95); do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006); 
além de Português, e será realizado mediante: 

8.5 Aplicação de prova objetiva, contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 
pontuação de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada acerto, a totalizar 10,0 (dez) pontos; 

8.6 Aplicação de prova dissertativa, que consistirá na elaboração de uma redação, com 
tamanho limitado entre 20 e 30 linhas, que deverá ser redigida com letra legível, utilizando 
caneta esferográfica preta ou azul. A avaliação abrangerá o domínio do tema jurídico, 
expresso pela sua compreensão, fundamentação e consistência da argumentação 
(observando os princípios de produção de textos objetivos, claros e coesos), bem como pelo 
domínio do padrão culto da língua portuguesa; 

8.7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta e os eventuais aparelhos eletrônicos 
portados pelos candidatos deverão ser desligados e deixados com o fiscal da prova antes do 
seu início. 

8.8 Havendo necessidade, o local e/ou a data da prova poderão ser alterados pela Direção 
do Foro, comunicando-se previamente (por e-mail) todos os candidatos. 

VI - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

9. Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que obtiverem 60% 
(sessenta por cento) de acerto na prova objetiva, limitadas às dez melhores notas, bem 
como de todos aqueles que estiverem empatados na 10ª (décima) posição. 

9.1 Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que tiverem obtido até a 10ª 
(décima) melhor pontuação no somatório das provas objetiva e dissertativa, ficando os 
demais automaticamente eliminados do processo seletivo. 

9.2 No caso de empate entre os candidatos, observar-se-ão os seguintes critérios de 
desempate, na seguinte ordem: a) maior nota na prova dissertativa, ou b) maior idade; 
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10. As listas dos acadêmicos classificados serão ordenadas pela pontuação, em ordem 
decrescente, considerada a soma das notas obtidas nas provas objetiva e dissertativa. 

11. Não serão admitidos pedidos de revisão. 

12. O resultado final da seleção será divulgado em edital publicado no mural da Justiça 
Federal - Subseção Judiciária de Pato Branco e na página da internet (www.jfpr.jus.br). 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. A aprovação e a classificação no certame não geram direito à convocação para o 
estágio, que dependerá da conveniência do juízo e da existência de vaga. 

14. É vedada a contratação de estagiário que possuir vínculo profissional, ou de estágio, 
com advogado ou sociedade de advogados que atuarem em processos no Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. 

15. É vedado ao estudante participar simultaneamente de mais de um programa de estágio 
desenvolvido no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região ou em qualquer 
outro órgão público, salvo o curricular na própria Instituição de Ensino Superior, sob pena 
de imediato desligamento, sem prejuízo de outras sanções legais por eventual declaração 
falsa. 

16. Caberá ao candidato indicar o telefone de contato e endereço eletrônico válido e ativo 
para receber comunicações acerca da seleção e ser contatado em caso de ser selecionado 
para contratação, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 

17. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano a contar da data de divulgação 
do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração. 

18. As datas constantes no cronograma poderão ser modificadas mediante prévio aviso, por 
meio de e-mail e de Edital, publicado no site www.jfpr.jus.br em "Concurso e 
Estágios/Estágios". 

19. Eventuais questões omissas acerca do certame serão decididas pelo Juiz Federal Diretor 
do Foro da Subseção Judiciária de Pato Branco. 
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20. Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção Judiciária, em local 
visível ao público, bem como encaminhando-se cópia às Universidades/Faculdades 
existentes na área de abrangência da Subseção. 

21. Encaminhe-se o expediente à Seção de Estágios, Voluntários e Aprendizes para 
divulgação no sítio eletrônico da Justiça Federal do Paraná (www.jfpr.jus.br). 

Publique-se. 

 
Documento assinado eletronicamente por Rafael Webber, JUIZ FEDERAL , em 31/07/2019, às 
15:00, 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 4769290 e o 
código CRC 35FA09E4. 
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Publicado no site www.jfpr.jus.br em 31/07/2019 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Curitiba 

 
ANEXO I 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E FICHA DE QUALIFICAÇÃO  
  
Exmo(a). Sr(a). Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Pato Branco. Eu, abaixo qualificado(a), 
requeiro a homologação da inscrição para participar do Processo Seletivo para formação de 
cadastro de reserva para estágio nessa Unidade da Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Estado do Paraná. 
(O preenchimento cuidadoso e completo desta ficha auxiliará o responsável a definir a sua 
admissão) 
  
  
NOME:___________________________________________________________________ 
  
  
a) Dados Pessoais 
  
Data de nascimento:_____/_____/_____ Idade:_______Estado Civil__________________ 
  
Naturalidade_______________________________________________________________ 
  
Endereço Residencial:_______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Fone Residencial ____________Celular ___________Fone para Recados______________ 
  
  
b) Instituição de Ensino:____________________________________________________ 
 
Período/ano:______________________________________Turno____________________ 
  
  
c) Experiência profissional 
  
1. Empresa/Instituição atual___________________________________________________ 
  
Período___________a_______________________________________________________ 
  
Atividades executadas_______________________________________________________ 
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2. _______________________________________________________________________ 
  
3________________________________________________________________________ 
  
  
d) Conhecimentos adquiridos 
  
Como você classifica seus conhecimentos nas áreas relacionadas? 
  
Escala: 1- Nenhum Conhecimento 
2- Regular 
3- Bom 
4- Muito Bom 
  
( ) Digitação ( ) Informática ( ) Cálculos ( ) Contabilidade 
  
( ) Contabilidade ( ) área Administrativa ( ) área jurídica ( ) redação própria 
  
( ) área de saúde ( ) tramitação de processos ( ) área de rec. Humanos 
  
( ) recepção/atendimento ao público 
  
Das disciplinas cursadas, com qual você mais se identificou? Por quê? 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  
e) Aspectos pessoais 
  
O que determinou o seu interesse ou sua preferência pelo curso escolhido? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Quais suas expectativas a respeito das habilidades a serem desenvolvidas no estágio? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Prefere trabalho isolado ou em grupo? Justifique. 
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_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  
Quais características você tem que considera adequadas às atividades a serem 
desenvolvidas? 
 
_________________________________________________________________________ 
  
Cite dois defeitos e duas qualidades suas: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Documentos que devem acompanhar este Requerimento de inscrição e Ficha de 
Qualificação: 
 
1) Cópia de documento de identificação com foto e CPF; 
 
2) Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior, indicativo do semestre 
atualmente cursado pelo candidato. 
 
Este formulário deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado para o email 
prpbr01@jfpr.jus.br, juntamente com as cópias digitalizadas dos documentos acima 
referidos. A confirmação da inscrição será feita por resposta à mensagem eletrônica 
referida. 
  
  
Pato Branco/PR, _____ de ________________ de 2019. 
  
  
Ass.: __________________________________________ 
 


