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EDITAL Nº 040/2019 

 

O Juiz Federal Cristiano Aurélio Manfrim, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas atribuições, torna 
público o resultado do processo seletivo de estagiário do curso de graduação de nível 
superior na área de Informática, do Edital nº 040/2011, publicado aos 09/09/2019, no site 
da Justiça Federal do Paraná: 

 
I - Classificação final dos aprovados: 

 

Classificação Nome 
01 Gabriela de Almeida Pacifico Cruz 
02 Gabriel Cagri de Oliveira 
03 Marcos Vinicius Pinheiro de Oliveira 
04 William Rodrigues da Silva 

  
   

Maringá, 23 de Setembro de 2019. 
 

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim , Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 24/09/2019, às 14:24, 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 4844650 e o 
código CRC 5D6CA6C3. 
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JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Maringá 

 
EDITAL Nº 040/2019 

 

O Juiz Federal Cristiano Aurélio Manfrim, Diretor do Foro da Subseção Judiciária 
de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, torna pública o processo seletivo de 
estagiário do curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação, nos 
termos da Instrução Normativa nº 34, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
e normas correlatas vigentes.  

1. DO ESTÁGIO 

1.1. Jornada de estágio: 20 horas semanais, de segunda à sexta-feira, 
preferencialmente das 13h às 17h.  

1.2. Bolsa de Estágio e Auxílio-Transporte: Bolsa mensal de R$ 1.091,75 (Um 
mil, noventa e um Reais e setenta e cinco Centavos), e o valor de R$ 8,60 (oito 
Reais e sessenta Centavos) de auxílio-transporte por dia efetivamente 
trabalhado no estágio. 

1.3 Vagas: A seleção tem por finalidade habilitar candidato(a) para 
preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio remunerado desta subseção a ser 
disponibilizada a partir de setembro de 2019, bem como outras vagas que 
surgirem durante a vigência deste edital. 

1.4. Atividades a serem desenvolvidas pelo(a) estagiário(a): auxiliar o suporte 
técnico aos usuários internos; auxiliar no desenvolvimento e manutenção de 
softwares; acompanhar instalações e configurações de sistemas. 

  

2. REQUISITOS 
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2.1. Para a inscrição: o(a) candidato(a) deverá estar regularmente 
matriculado(a) no curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação, 
faltando, no mínimo, 2 (dois) anos para a conclusão do curso. 

2.2. Para a contratação:  

- ser classificado neste processo seletivo; 
- apresentação do histórico escolar original do item 3.1.3, se emitido fisicamente; 
- idade mínima de 16 anos; 
- estar cursando regularmente o curso de graduação da área de Tecnologia da 
Informação e seja permitido o estágio pela Instituição de Ensino; 
- 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; 
- não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em 
cargo de direção ou de assessoramento da unidade para a qual foi selecionado. 
  

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 10/09/2019 a 22/09/2019, e 
deverão ser realizadas com o envio de e-mail para marninf@jfpr.jus.br contendo 
obrigatoriamente: 

3.1.1. no campo Assunto os dizeres:  "Inscrição para Seleção de Estagiários - 
2019" 

3.1.2. no Corpo de Texto: 
- Nome Completo sem abreviações; 
- Número do CPF; 
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- Telefone/celular para contato ou recados, com o DDD (preferencialmente 2 
números ou mais); 
- Nome da Instituição de Ensino Superior; 
- Nome do Curso; 
- Mês e Ano previsto para conclusão do curso. 

3.1.3. como Anexos, em arquivo .pdf, os seguintes documentos: 

- Documento de identificação oficial com foto; 
- Histórico escolar atualizado emitido pela instituição de ensino em que está 
matriculado, ou emitido diretamente do ambiente virtual do aluno, desde que 
o documento possua código/chave para verificação de autenticidade. 

3.2. Não serão aceitas as inscrições que não cumprirem integralmente o item 
3.1. e seus subitens. 

  

4. PROCESSO SELETIVO 
4.1. Serão selecionados 10 (dez) candidatos, os quais serão classificados da 
maior para a menor média global do curso da graduação. 
4.2. No caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a) com mais idade. 
4.3. Caberá a(o) candidato(a) indicar telefone e endereço eletrônico válidos e 
ativos para contato, sob pena de ser automaticamente deslocado(a) para o final da 
lista de classificados da seleção. 
4.4. Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não atender aos requisitos do 
item 2. 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. A validade desta seleção será de um ano, contado da data da publicação do 
resultado. 
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5.2. O contrato de estágio tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por 
igual período se houver interesse das partes, até o limite máximo de dois anos. 
5.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção do Foro desta subseção, de 
acordo com a legislação em vigor. 
Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado no átrio desta 
Subseção Judiciária de Maringá-PR, bem como publicado no site da Justiça 
Federal, no endereço www.jfpr.jus.br/estagios. 
  
Maringá, 09 de setembro de 2019. 
  
CRISTIANO AURÉLIO MANFRIM 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Justiça Federal - Subseção Judiciária de Maringá 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim, Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 09/09/2019, às 15:13, 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 4813380 e o 
código CRC 22C81865. 

 
0003710-62.2019.4.04.8003 
 

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 10/09/2019 


