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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - DIREITO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DA VITÓRIA  

  

Observados os critérios previstos no Edital Nº 048/2019, a classificação final dos candidatos 
selecionados que serão chamados na ordem de classificação para o preenchimento das vagas que 
surgirem até a validade do edital, é a seguinte: 

  
Nº NOME  
1º Natiéli Moraes Justen 
2º Nicoli Kezen Kuakoski 
3º Amanda Daniele Koguta 
4º Iolanda das Graças Machado Gravonski 
5º Kamila Normelia Neppel de Souza 
6º Luiz Felipe Konfidera 
7º Carolina Bortolozzo Gleich 
8º Paula Geovana Correa da Silva Doro de Oliveira 
9º Thais Solovi 
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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO 
 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DA VITÓRIA 
  

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICI ÁRIA DE 
UNIÃO DA VITÓRIA , COMUNICA, a quem possa interessar, a abertura das 
INSCRIÇÕES para o PROCESSO SELETIVO visando o preenchimento de vaga de 
ESTÁGIO REMUNERADO  para estudante do ensino superior em DIREITO , nesta 
Subseção Judiciária, 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 sexto ao oitavo semestre de Graduação em Direito e ter idade mínima de 
16 anos; 

1.2. Bolsa de Estágio e Auxílio-Transporte: o estagiário perceberá a título de bolsa a 
importância mensal de RS 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), e o valor diário de R$ 
9,07 (nove reais e sete centavos) de auxílio-transporte, por dia efetivamente estagiado. 

1.3. Jornada de Estagio: 20 (vinte) horas semanais de segunda a sexta-feira, sendo vedado 
ao estudante participar simultaneamente em 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: Cadastro de reserva. 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 28/10/2019 a 08/11/2019, no horário das 
13h às 18h, na Seção de Apoio Judiciário e Administrativo da Justiça Federal (SEAJA) – 
Subseção Judiciária de União da Vitória, localizada na Avenida Manoel Ribas, 600, centro, 
telefone (42) 3521-3470. 

2.2. Documentos necessários para inscrição: 
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- curriculum vitae; 

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

- histórico acadêmico contendo notas e frequências dos períodos já cursados. 

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

3 – PROCESSO SELETIVO 

3.1. Será feita análise dos documentos do item 2.2, com caráter eliminatório; 

3.2. Os candidatos selecionados no item anterior serão convocados para realizar uma prova 
escrita com questões objetivas e discursivas, no dia 19/11/2019 às 14 horas, na sede da 
Justiça Federal de União da Vitória., que versará sobre noções de direito: constitucional, 
civil, processual civil, administrativo, previdenciário, penal, processual penal e redação, 
não sendo permitido consulta a nenhum tipo de material; 

3.3 Prova oral com os candidatos, para qual serão chamados os 6 (seis) primeiros colocados 
na prova escrita. A critério da banca examinadora poderão ser chamados para a prova oral 
número diverso de candidatos. A prova oral terá caráter classificatório; 

4 - BANCA EXAMINADORA  

4.1. O processo de seleção descrito no item anterior será presidido pela Drª Graziela Soares, 
Juíza Federal da Subseção de União da Vitória, a quem compete escolher outros membros a 
participarem do processo seletivo. 

5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Prazo de validade do presente edital: dois meses, a partir da data da homologação da 
seleção, podendo ser prorrogado por igual período, por mais de uma vez, até o máximo de 8 
meses, a critério da banca examinadora. 

5.2. O candidato aprovado e classificado poderá ser contratado pelo período mínimo de 1 
(um) semestre, podendo o contrato ser prorrogado, a critério das partes, por igual período e 
por até três vezes, de modo que o tempo máximo de estágio não seja superior a 4 (quatro) 
semestres; 
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5.3. O candidato convocado que abdicar da vaga de estágio, deverá comparecer à sede da 
Justiça Federal em União da Vitória no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação 
(por telefone ou e-mail), para a assinatura do termo de desistência. Se o candidato não 
observar esse prazo, será considerada desistência tácita, podendo ser convocado 
imediatamente o próximo candidato aprovado; 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro. 

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