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EDITAL Nº 042/2019 
 

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 Direito, do Edital nº 042/2019: 

1. Relação dos candidatos habilitados, na ordem de classificação, com aplicação 
dos critérios de desempate previstos no Edital nº 042/2019: 

                                                                                                            

CLASSIFICAÇÃO NOME  

1 Reginaldo José de Lima Junior 

2 Nicole Shimoda Noritake 

3 Ana Clara Baggio 

4 Pedro Henrique Roncada Pinzan 

5 Matheus Gabriel Bordini de Abreu 

6 Daniele Aline da Cruz Pereira 

7 Letícia Viudes Bruder 

8 Paulo Daniel Souza Queiroz 

9 Amanda Regina Gonçalves Modus 

10 Renata Ferreira Garcia 

11 Cláudia Notario Scabora 

12 Ana Paula Romeiro de Oliveira 

13 Milena Fernanda Paz de Siqueira 

14 Carolina Cândido Campana 

15 Gustavo Felipe Berça Ogata 

16 Giovana Gondo Pastrelo 

17 Bárbara Bonfim Orceze 

18 Andressa Carolina Premebida Bordini 

19 Lucas Corrêa Ratochinski 

20 Ana Paula Fernandes da Silva 

21 João Victor Cuenca Gonçalves 
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CLASSIFICAÇÃO NOME  

1 Reginaldo José de Lima Junior 

22 Mariana Yume Fusioka 

23 Gabriela Rampari Ruiz 

24 Cinthya Ayumi Yotani 

25 Flávia Regina Gutierrez Baptista 

26 Ana Luiza Yumi Vargas 

27 Ian Muriel De Col Silva 

28 Maria Vitória Ferreira Sousa 

29 Larissa Mayara Garcia 

30 Thaís Barizão 

31 Beatriz da Silva Esteves 

32 Camila Monteiro 

33 João Pedro Angeli Belasque 

34 Lívia Soares Nogueira 

35 Jhonatan Simplicio Anarilio 

36 Igor Gustavo de Siqueira Fontes 

37 Felipe Rocha Nóbrega 

38 Luanderson Prado Ferreira de Jesus 

39 Amanda Martins Machado 

40 Maria Vitoria Andrade Vermelho 

41 João Vitor Vinas Vieira 

42 Pedro Henrique Jacob de Souza 

43 Giovanna Silva Viotto 

44 Marcela Corsaletti Abreu 

45 Ana Luísa Treichel 

                                        
 

     2. Relação dos candidatos habilitados inscritos na condição de negros ou 
pardos, na ordem de classificação: 
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CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 Milena Fernanda Paz de Siqueira 
  

Maringá, 09 de dezembro de 2019 
 

Cristiano Aurélio Manfrim 
Juiz Federal Diretor do Foro 

Subseção Judiciária de Maringá 
  

 
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim , Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 10/12/2019, às 17:49, 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 4955561 e o 
código CRC A8B68121. 
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EDITAL Nº 042/2019 

 

O Juiz Federal Cristiano Aurélio Manfrim, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas atribuições, torna pública 
a alteração da redação dos itens 5.5 e 5.6 do edital nº 042/2019, que passam a vigorar 
conforme abaixo: 

  

5.5. Os candidatos poderão retirar cópia das suas respectivas fichas de 
correção (espelho da prova), de 25 a 27 de novembro, das 13:00 as 18:00, no Núcleo de 
Apoio Judiciário e Administrativo (NAJA) da Justiça Federal de Maringá, localizado no 
endereço do item 5.4. 

5.6. Os recursos poderão ser interpostos de 02 a 04 de dezembro, no mesmo 
local e horários do item 5.4. 

  

Ficam mantidos os demais itens do referido Edital. 

Publique-se. 

  
Maringá, 13 de novembro de 2019. 

 
Cristiano Aurélio Manfrim 

Juiz Federal Diretor do Foro 
Subseção Judiciária de Maringá 

  

 
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim , Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 13/11/2019, às 16:18, 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 4916578 e o 
código CRC B6D479D8. 
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EDITAL Nº 042/2019 

O Juiz Federal Cristiano Aurélio Manfrim, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas atribuições, torna pública 
a alteração da redação dos itens 5.5 e 5.6 do edital nº 042/2019, que passam a vigorar 
conforme abaixo: 

5.5. Os candidatos poderão retirar cópia das suas respectivas fichas de 
correção (espelho da prova), de 11 a 14 de novembro, das 13:00 as 18:00, no Núcleo de 
Apoio Judiciário e Administrativo (NAJA) da Justiça Federal de Maringá, localizado no 
endereço do item 5.4. 

5.6. Os recursos poderão ser interpostos de 18 a 20 de novembro, no mesmo 
local e horários do item 5.4. 

  

Ficam mantidos os demais itens do referido Edital. 

Publique-se. 

  
Maringá, 14 de outubro de 2019 

 
Cristiano Aurélio Manfrim 

Juiz Federal Diretor do Foro 
Subseção Judiciária de Maringá 

  

 
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim , Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 14/10/2019, às 15:49, 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 4876375 e o 
código CRC 40C32ED9. 
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EDITAL Nº 042/2019 

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 
os nomes dos candidatos classificados para a prova da 2ª fase, conforme o item 4. do Edital 
nº 042/2019, de seleção de estagiários do curso de Direito, e dá outras providências: 

1. CLASSIFICADOS PARA A PROVA DA 2ª FASE (EM ORDEM ALFABÉTICA) E 
ENSALAMENTO  
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2. Conforme o Edital deste certame, a prova será aplicada no dia 11/10/2019 (sexta-feira), 
na Pontifícia Universidade Católica de Maringá (PUC) - Av. Prudente de Moraes, 633, 
Zona 07, Maringá/PR., tendo início às 14 horas e término às 16 horas. 

Maringá, 09 de outubro de 2019 
Cristiano Aurélio Manfrim 

Juiz Federal Diretor do Foro 
Subseção Judiciária de Maringá 
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Documento assinado eletronicamente por Cristiano Aurelio Manfrim , Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em 09/10/2019, às 18:33, 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 4869939 e o 
código CRC 7488BEF4. 
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EDITAL Nº 042/2019 

 

O Juiz Federal Marcos Cesar Romeira Moraes, Vice-Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas atribuições, 
resolve tornar pública a abertura do processo seletivo de estagiários do curso de Direito, 
nos termos da Instrução Normativa nº 34/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região e das normas correlatas vigentes, para preenchimento de vagas de estágio 
remunerado desta subseção: 

  

1. DO ESTÁGIO 

1.1. Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-
feira, preferencialmente das 13h às 17h; 

1.2. Bolsa de Estágio e Auxílio-Transporte: bolsa mensal de R$ 833,00 
(oitocentos e trinta e três reais), e o valor de R$ 9,07 (nove reais e sete centavos) de 
auxílio-transporte por dia efetivamente trabalhado no estágio. 

1.3 Vagas: A seleção tem por finalidade habilitar candidatos para 
preencher as vagas eventualmente disponibilizadas a partir de janeiro de 2020, na 
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá, durante o prazo de vigência deste 
certame (item 6). 

1.4. Atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário: cada unidade 
determinará as atividades que serão desempenhadas pelo estagiário, as quais poderão 
envolver pesquisa e auxílio em assuntos de natureza jurisdicional, bem como rotinas de 
Secretaria, sendo ambas imprescindíveis para o bom funcionamento da Justiça Federal. 

  

2. DOS REQUISITOS 

2.1. Para a inscrição: 

- o(a) candidato(a) deverá estar regularmente matriculado(a) no 2º ou 
3º ano de graduação do curso de Direito. 

2.2. Para a contratação: 

- ser classificado neste processo seletivo; 

- ser cadastrado no agente de integração CIEE/PR; 

- idade mínima de 16 anos; 

- estar cursando regularmente o curso de Direito e seja permitido o 
estágio pela Instituição de Ensino; 
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- 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 

- 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. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 13/09/2019 a 
03/10/2019, e serão realizadas da seguinte maneira: 

I - o candidato deverá preencher o formulário de inscrição 
disponível em "https://forms.gle/RFwPmFEDdY5LwMJb8"; 

II - após realizar o item I, o candidato deverá enviar e-mail para 
mardistribuicao@jfpr.jus.br, contendo como título os dizeres "Inscrição" e no corpo do 
texto informar o seu nome completo e o número do CPF, bem como enviar como anexo, 
em formato .pdf, os documentos abaixo relacionados: 

a) histórico escolar contendo as notas da última série cursada emitido 
pela instituição de ensino em que está matriculado, ou impresso diretamente do ambiente 
virtual do aluno, desde que o documento possua código/chave para verificação de 
autenticidade; 

b) documento pessoal oficial com foto; 

c) registro acadêmico;  

d) os candidatos à vaga para pessoa com deficiência deverão 
enviar o laudo circunstanciado que ateste a espécie e o grau de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID). 

3.2. O(A) candidato(a) que não puder utilizar o meio eletrônico poderá 
apresentar os documentos do item "3.1, II" no Protocolo/Distribuição da Justiça Federal, 
Av. XV de Novembro, 734, frente ao Paço Municipal de Maringá, das 13h às 19h. 

3.3. Não será aceita a inscrição com documentação pendente. 

  

4. DO PROCESSO SELETIVO 

O presente certame será dividido em duas etapas, quais sejam: fase 
eliminatória e fase classificatória. 
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4.1. Da Fase Eliminatória 

4.1.1. A primeira fase consistirá na seleção de 80 (oitenta) candidatos 
com as melhores médias globais das notas da última série cursada, respeitando a reserva 
de vagas às pessoas com deficiência (10%) e negras (20%). 

4.1.2 Apenas serão aceitas inscrições de acadêmicos com média global 
igual ou superior a 6,0 (seis). 

4.1.3. Somente os candidatos pré-selecionados neste item serão 
informados, via e-mail, do local, data e horário da prova da 2ª fase. 

4.2. Da Fase Classificatória 

4.2.1. Será aplicada prova aos 80 (oitenta) candidatos selecionados 
conforme o item 4.1. 

4.2.2. Os(as) candidatos(as) que não realizarem a prova serão 
automaticamente desclassificados(as). 

4.2.3. Na prova os candidatos terão que responder a 1 (uma) 
questão discursiva, em, no máximo, 15 (quinze) linhas, onde serão avaliados: 

i) noções gerais de Direito - valor: 5,0 (cinco) pontos;  

ii) interpretação de texto; capacidade de concisão, coesão e clareza; e 
conhecimento ortográfico e gramatical - valor: 5,0 (cinco) pontos. 

4.2.4. Matérias da prova: noções de a) Direito Constitucional, b) 
Direito Civil, c) Direito Penal, d) Direito Processual Civil, c) Direito Processual 
Penal e d) Direito Previdenciário. 

4.2.5. No cabeçalho da questão será(ão) disponibilizada(s) a(s) 
legislação(ões) pertinente(s), e, portanto, não será permitida consulta em códigos, 
doutrinas ou quaisquer outros meios de comunicação. 

4.2.6. Será desconsiderado para a correção o conteúdo que exceder das 
15 (quinze) linhas permitidas para a resposta da questão. 

4.3. Considerar-se-á a seguinte ordem como critério de desempate entre 
os candidatos que atingirem a mesma pontuação: 

a) preferência ao candidato que estiver cursando o 3º ano na época da 
inscrição neste certame; 

b) preferência ao candidato de maior idade. 

4.4. Do total das vagas de estágio, serão reservados aos negros um 
percentual mínimo de 20%. 
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4.4.1. Consideram-se candidatos negros aqueles 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). 

4.5. Do total das vagas de estágio, serão reservados 10% para pessoas 
com deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais do 
estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais. 

4.6. Os candidatos habilitados serão convocados por ordem de 
classificação – da maior para a menor nota na avaliação deste certame – respeitada a 
reserva de vagas às pessoas com deficiência e negras e pardas. 

4.7. Será automaticamente deslocado para o final da lista final de 
classificados da seleção o candidato que não aceitar a lotação à vaga na unidade para a 
qual for chamado. 

  

5. ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS 
SELECIONADOS PARA A PROVA ESCRITA  

5.1. A prova será aplicada no dia 11/10/2019 (sexta-feira), na Pontifícia 
Universidade Católica de Maringá (PUC) - Av. Prudente de Moraes, 633, Zona 07, 
Maringá/PR., tendo início às 14 horas e término às 16 horas. 

5.2. Na data da prova discursiva, o(a) candidato(a) deverá: 

a) Comparecer munido de documento de identificação oficial com foto; 

b) Utilizar caneta esferográfica azul ou preta para responder as 
questões da prova; e 

c) Apresentar-se no local da prova com, no mínimo, dez minutos antes 
do horário de início. 

5.3. Serão automaticamente eliminados os candidatos: 

a) que comparecerem no local de prova após o seu início; 

b) que comparecerem no local de provas sem documento de 
identificação oficial com foto; 

c) que se utilizarem qualquer meio de consulta e/ou comunicação 
durante a prova; 

d) que entregarem a prova antes do tempo mínimo de 45 minutos; 

e) que perturbarem, de qualquer modo, os trabalhos dos colaboradores 
desta seleção. 
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5.4. A classificação final será divulgada dia 06/12/2019, no átrio da 

Justiça Federal em Maringá, situada na Av. XV de Novembro, 734, Zona 01, bem como 
no sítio eletrônico da Justiça Federal do Paraná – www.jfpr.gov.br. 

5.5. Os candidatos poderão retirar cópia das suas respectivas fichas de 
correção (espelho da prova), de 15 a 18 de outubro, das 13:00 as 18:00, no Núcleo de 
Apoio Judiciário e Administrativo (NAJA) da Justiça Federal de Maringá, localizado no 
endereço do item 5.4. 

5.6. Os recursos poderão ser interpostos de 21 e 23 de outubro, no 
mesmo local e horários do item 5.4. 

  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. VALIDADE DA SELEÇÃO: 06 (seis) meses a partir de 
01/01/2020, podendo ser prorrogada uma vez por igual período, a critério da Direção do 
Foro desta subseção. 

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

  

Para constar, foi expedido o presente edital que será publicado 
no site da Justiça Federal - www.jfpr.jus.br; afixado no átrio da Justiça Federal em 
Maringá e divulgado nas instituições de ensino superior de Maringá. 

Maringá, 12 de setembro de 2019. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Cesar Romeira Moraes, Diretor do Foro da 
Subseção de Maringá, em exercício., em 12/09/2019, 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 4769253 e o 
código CRC 0FC528C7. 
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