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EDITAL Nº 047/2019 

 
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

 

O Doutor PEDRO PIMENTA BOSSI, MMº. Juiz Federal Substituto, Diretor 
do Foro e. e. da Subseção Judiciária de Paranavaí/PR, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o constante do Edital de Seleção de Estagiários de Nível Superior do Curso 
de Administração nº 047/2019, resolve: 

Determinar a divulgação da classificação final do certame, conforme relação 
abaixo. 

AMPLA CONCORRÊNCIA  

CLASSIFICAÇÃO  NOME 
PROVA 

OBJETIVA DISSERTATIVA  
NOTA    
FINAL 

1º Maria Eduarda Miranda Barbosa 3,92 2,38 6,30 
2º Josiane Ramos da Silva 3,64 1,25 4,89 
3º Eduardo Santos da Silva 3,36 1,40 4,76 
4º Kelly Cristina de Oliveira 3,36 1,00 4,36 
5º Vinicius Augusto de Jesus 3,08 0,60 3,68 

  
COTA RACIAL  

CLASSIFICAÇÃO  NOME 
PROVA 

OBJETIVA DISSERTATIVA  
NOTA    
FINAL 

1º Josiane Ramos da Silva 3,64 1,25 4,89 
2º José Miguel dos Santos 2,80 2,00 4,80 
3º Amanda Carolina Peixoto Chagas 2,80 1,95 4,75 
4º Elza Vitória Pereira Lacerda 2,52 1,25 3,77 

 
Paranavaí, 13 de novembro de 2019. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Pimenta Bossi, Diretor do Foro da Subseção Judiciária 
de Paranavaí, em exercício, em 13/11/2019, às 16:15, 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 4914041 e o código CRC 43547754. 
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DECISÃO 

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 13/11/2019 
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Ciente da Certidão de decurso de prazo (documento 4907341) para apresentação de 
recursos, bem como da Ata constante do documento 4906150. 

  

Em que pese o decurso do prazo assinalado para eventual apresentação de recursos por 
parte dos candidatos participantes, cumpre salientar a existência de erro no enunciado da 
questão nº 07, o qual possui a seguinte redação: 

"Assinale a alternativa em que o verbo destacado apresenta conjugação INCORRETA:" 
Grifei  

  

Analisando as alternativas constantes da questão 07 da prova juntada no documento 
4906149, verifica-se a impossibilidade de se anotar alguma resposta como a incorreta, pois 
nenhum verbo foi destacado. 

  

Dessa forma, decido anular referida questão de ofício e atribuir nota igual para todos os 
candidatos participantes da Seleção, neste particular. 

  

Providencie-se a publicação do Gabarito (doc. 4907022) e desta Decisão no sítio da JFPR. 

 
Documento assinado eletronicamente por Pedro Pimenta Bossi, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Paranavaí, em exercício, em 07/11/2019, às 16:22, 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 4907373 e o 
código CRC 27D9EB3D. 
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EDITAL Nº 047/2019 
 

Seleção de Estagiário – Edital  047/2019 
 

Nível Superior - Curso Administração 
 

  

O Doutor PEDRO PIMENTA BOSSI, MMº. Juiz Federal Substituto, Diretor 
do Foro e. e. da Subseção Judiciária de Paranavaí/PR, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o constante do Edital de Seleção de Estagiários de Nível Superior do Curso 
de Administração nº 047/2019, resolve: 

Determinar a divulgação aos interessados do gabarito da prova objetiva 
aplicada no dia 05/11/2019. 

  
GABARITO PROVA OBJETIVA  

  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
E D B C C A B E E A E D A B C C C B D B D A E A E 

  
  

Paranavaí, 06 de novembro de 2019. 

  
 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Pimenta Bossi, JUIZ FEDERAL 
SUBSTITUTO, em 06/11/2019, às 13:16, 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 4907022 e o 
código CRC 01AA27FD. 
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EDITAL Nº 047/2019 
 
 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO  
  

O Doutor ADRIANO JOSÉ PINHEIRO, MMº. Juiz Federal, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Paranavaí/PR, nos termos Lei nº 11.788/2008, Resolução nº 208, de 04 de 
outubro de 2012 do Conselho da Justiça Federal, Portaria nº 121/2013, do TRF4 e Instrução 
Normativa nº 34/2016 do TRF/4ª Região, comunica a quem interessar possa que estarão 
abertas INSCRIÇÕES para PROCESSO SELETIVO de estudantes do Curso Superior de 
Administração. O certame se destina à formação de cadastro de reserva relativamente a 
vagas de estágio remunerado que surgirem na Seção de Apoio Judiciário e Administrativo 
da Subseção Judiciária Federal de Paranavaí durante o prazo de validade da certame. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A jornada do estágio será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda à sexta-feira, das 13 
às 17 horas. 

1.2 A reprovação acima de 50% (cinquenta por cento) dos créditos disciplinares em que o 
estagiário se encontrava matriculado no semestre anterior, ou a reprovação no último 
período escolar cursado, implica rescisão do contrato de estágio. 

1.3 A Bolsa Estágio mensal é de RS 833,00 (oitocentos e trinta e três reais) e o valor de RS 
8,60 (oito reais e sessenta centavos) é referente ao auxílio-transporte por dia efetivo de 
estágio. 

1.4 O candidato convocado para o estágio será contratado pelo prazo de 12 (doze) meses, 
podendo ter o contrato renovado por mais um período de igual duração, caso haja interesse 
da Administração. 

1.5 A permanência do estagiário contratado dependerá de sua aprovação na avaliação 
semestral a qual será submetido. A Direção do Foro poderá, a seu critério, antecipar a 
avaliação semestral. 

1.5.1 Os critérios utilizados para a avaliação constante da cláusula anterior serão: 
assiduidade, pontualidade, disciplina, conduta funcional, produtividade e eficiência. 
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2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 14/10/2019 a 24/10/2019, das 13 às 18 
horas, na sede da Justiça Federal de Paranavaí, sita na Rua São Cristóvão, nº 144 – Jd. 
Santos Dumont (ao lado do Posto Paraná). Fone: (44) 3424-0301 e 3424-0303. 

2.2 Para se inscrever, o candidato deverá preencher formulário próprio que lhe será 
entregue no local da inscrição. 

2.3 Serão aceitas apenas as inscrições de candidatos(as) que estejam cursando 1º 
(primeiro) ou 2º (segundo) ano letivo, sendo que, para assumir a vaga do estágio, o(a) 
candidato(a) deverá, além de outras exigências, atender aos requisitos constantes no 
capítulo seguinte. 

2.4 Nos termos do §3º, do art. 9º, da IN 34/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, será reservado um percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas aos 
candidatos negros, assim entendidos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato 
da inscrição, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

2.5 Conforme o § 5º, do art. 9º, da IN 34/2016, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes na data da 
publicação do resultado para pessoas com deficiência, cuja ocupação considerará as 
competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias 
das unidades organizacionais. 

2.6 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-4ª Região). 

  

3. REQUISITOS PARA ASSUMIR A VAGA DO ESTÁGIO  

3.1 Ter sido aprovado na seleção, respeitada a ordem rigorosa de classificação, e ser 
estudante regularmente matriculado no Curso de Administração no 2º ou 3º ano letivo. 
(considerando que no ano de 2019 não há possibilidade de contratação). 
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3.2 Não estar participando em mais de um programa de estágio desenvolvido no âmbito da 
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região, ou em qualquer outra instituição, bem como 
ocupar 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. 

3.3 Não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados que atuarem em processos na Subseção Judiciária Federal de Paranavaí. 

  

4. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO  

4.1 A seleção consistirá da aplicação de prova escrita, contendo de 25 (vinte cinco) 
questões objetivas de múltipla escolha, valendo 0,28 pontos cada e de 01 (uma) questão 
subjetiva, valendo 3,0 pontos. 

4.1.2 A questão subjetiva visa averiguar, além do conhecimento sobre o tema, a capacidade 
de argumentação, lógica e coerência na exposição de ideias e conhecimentos gramatical e 
ortográfico do (a) candidato (a), e deve ser desenvolvida respeitando o mínimo de 15 e 
máximo de 30 linhas. 

4.2 As matérias da prova objetiva versarão sobre noções básicas de Português, Informática 
e Administração Geral (Teoria Geral da Administração - TGA). 

4.3 Somente será corrigida a questão subjetiva dos candidatos que obtiverem as 5 (cinco) 
melhores notas na prova objetiva, bem como os candidatos que empatarem com o último 
grau de classificação, mesmo que exceda o número previsto neste item. 

4.3.1 Somente integrarão a lista de classificação final do certame os candidatos que tiverem 
a questão subjetiva corrigida. 

4.3.2 Havendo empate na classificação final, será utilizado como critério de desempate, 
sucessivamente: 

a) - maior número de pontos na questão discursiva; 

b) - o maior índice de acertos nas questões de Teoria Geral da Administração; e 

c) - o candidato de maior idade. 
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5. ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS 

5.1 A prova será realizada sem consulta a qualquer material, não sendo permitida, durante 
sua realização, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de aparelhos 
eletrônicos (tablet, BIP, telefone celular, smartphone, walkman, agenda eletrônica, palmtop, 
notebook, receptor, máquina fotográfica, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc). 

5.2 Os candidatos deverão comparecer no local de aplicação das provas portando 
documento de identificação oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta, sendo que 
em hipótese alguma serão aceitos gabaritos preenchidos a lápis ou caneta de cor diferente 
das acima descritas. 

5.3 As provas terão duração de 2 (duas) horas e serão aplicadas no dia 05 de 
Novembro de 2019, às 14h00, na sala nº 12, da Faculdade UNIFATECIE, Unidade II, 
situada na Rua Cândido Bertier Fortes, 2177 – Jd. Vera Cruz – Paranavaí/PR. 

5.4 O (a) acadêmico(a) regularmente inscrito(a) deverá comparecer no local de realização 
das provas no máximo até às 13h50, sendo que após esse horário não será permitida a 
entrada de nenhum candidato(a) na sala para participar da Seleção. 

5.5 Ao candidato(ª) que participar da prova, será permitido levar o caderno das questões 
objetiva após 40 minutos do início da realização da prova. 

5.6 Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os candidatos que: 

a) usarem ou tentarem usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) forem surpreendidos dando ou recebendo auxílio na resolução das provas; 

c) utilizarem-se de anotações, impressos ou qualquer outro material e consulta, ressalvado o 
uso de rascunho fornecido pela Banca Examinadora para desenvolver a questão subjetiva; 

d) utilizarem-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou 
a comunicação de dados e informações; 

e) faltarem com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, as autoridades presentes ou candidatos; 

f) afastarem-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento ou autorização do fiscal; 
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g) ausentarem-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas e/ou a própria 
prova; 

h) perturbarem, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

  

6. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1 O gabarito oficial da prova objetiva será afixado no átrio da sede da Subseção Judiciária 
Federal às 14h00 do dia 06 de Novembro de 2019. Após esse ato, ficará aberto prazo de 24 
horas para apresentação de recursos, que deverão ter como destinatário o Juiz Federal 
Diretor do Foro da Subseção de Paranavaí. 

6.2 A lista da classificação final dos aprovados será obtida mediante a somatória das notas 
da prova objetiva com as notas atribuídas à prova subjetiva. 

6.3 A publicação da relação dos aprovados será feita no átrio da Justiça Federal de 
Paranavaí e no sítio "www.jfpr.jus.br" a partir do dia 13/11/2019. 

6.3.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação dos resultados da 
seleção no sitio da Justiça Federal do Paraná ou no átrio da Subseção de Paranavaí. 

6.4 Finalizada a seleção, os candidatos aguardarão o surgimento de vaga. O ingresso 
dependerá além da existência de vaga, interesse da Administração. 

  

7. PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  

7.1. O presente processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação 
do resultado final, prorrogáveis pelo mesmo período, a critério da Direção do Foro desta 
Subseção. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro da Subseção de Paranavaí. 
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8.2 O candidato que imotivadamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, não atender à 
convocação para apresentação dos documentos hábeis ao preenchimento da vaga, ficará 
automaticamente excluído do certame. 

  

Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado no átrio da sede desta 
Subseção Judiciária e divulgado no sítio JFPR. 

  

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Adriano José Pinheiro, Diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Paranavaí, em 10/10/2019, às 13:36, 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 4844625 e o 
código CRC 424A66BB. 
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