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8º CAROLINE GONÇALVES  66 

9º REBECA FERNANDES RODRIGUES 62 
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11º AMANDA MOREIRA  52 
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  Alternativa 
  A B C D 
Questão 01 X    
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EDITAL Nº 049/2019 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIO R - ÁREA 
DIREITO 

 

A JUSTIÇA FEDERAL, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TELÊMACO BO RBA, torna 
pública a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo para formação de 
cadastro reserva de estagiários de nível superior, da área de Direito, de acordo com as 
orientações orçamentárias federais e nos termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, 
Resolução nº 208 do CJF, de 04/10/2012, Instrução Normativa nº 34 do TRF 4ª Região, de 
06/02/2014, Portarias nº 121 e 841 do TRF 4ª Região, de 07/02/2013 e de 08/08/2019, e 
Resolução 147 do CNJ, de 15/04/2011, o qual se regerá de acordo com as instruções que 
ficam fazendo parte integrante do presente Edital. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Vagas Ofertadas: O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de vaga 
existente e à formação do quadro de reserva para o Programa de Estágio de Estudantes de 
Nível Superior no âmbito da Subseção Judiciária de Telêmaco Borba/PR. 

1.2. Escolaridade: o candidato deverá estar cursando até o 6º semestre ou até o 3º ano, 
conforme grade curricular do Curso de Direito. 

1.3. Jornada de Estágio: 20 (vinte) horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, em 
horário compreendido entre as 13 e 18 horas. 

1.4. Bolsa de Estágio: o estagiário fará jus à bolsa de estágio mensal, no valor de R$ 
833,00 (oitocentos e trinta e três reais); ao auxílio-transporte fixado em R$ 9,07 (nove 
reais e sete centavos) , por dia efetivamente estagiado; a seguro contra acidentes pessoais e 
à obtenção de Declaração de Realização de Estágio, ao final do estágio, fixados nos termos 
da Portaria nº 121, de 07/02/2013 e da Portaria nº 841, de 08/08/2019, ambas do TRF da 4ª 
Região. 

1.5. Duração do estágio: o candidato aprovado e classificado poderá ser contratado pelo 
período mínimo de 01 (um) semestre, respeitadas as vagas existentes e as que surgirem 
durante a de validade do Edital, podendo o contrato ser prorrogado, a critério das partes, 
por igual período e por até 03 (três) vezes, de modo que o tempo máximo de estágio não 
seja superior a 04 (quatro) semestres. 
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1.6. Validade do Processo Seletivo: para fins de convocação dos candidatos classificados 
este edital terá validade de 01 (um) ano a contar da homologação do resultado final do 
certame, prorrogáveis por 01 (um) ano, a critério da Direção do Foro local. 

  

2 - DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

2.1. Estar matriculado, quando do período das inscrições, até o 6º semestre ou até o 3º ano 
do Curso de Direito. 

2.1.1. O candidato deverá comprovar o requisito previsto no item 2.1 no ato da inscrição, 
sob pena de não efetivação da mesma; 

2.2. Não ter sido reprovado, no semestre ou ano letivo anterior àquele no qual constar na 
ficha de inscrição, em qualquer disciplina do Curso de Direito, o que deverá ser 
comprovado em ato anterior à contratação, sob pena de exclusão do certame; 

2.3  Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da 
convocação, estiver a menos de doze meses da conclusão do curso. 

2.4. Saber operar os sistemas "Microsoft Windows 10". 

2.5. Ter idade mínima de 18 anos. 

2.5. Ter boa digitação. 

2.6. É vedado ao candidato, ao tempo da contratação, sob pena de imediato desligamento: 

2.6.1. participar de outro programa de estágio, seja no âmbito da Justiça Federal da 4ª 
Região, seja em qualquer outra instituição, pública ou privada; 

2.6.2. possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou associação de advogados 
que atuem em processos da Justiça Federal; 

2. 6.3. possuir vínculo de parentesco com Magistrado ou servidor investido em cargo de 
direção ou de assessoramento nesta unidade. 

2.7. A inobservância das vedações previstas neste artigo acarretarão o desligamento, a 
qualquer tempo, imediato e de ofício, do estagiário. 
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3 - DAS VAGAS 

3.1. O atual processo de seleção visa ao preenchimento das vagas de estágio a serem 
abertas ou oferecidas, à medida em que forem encerrados os contratos dos atuais 
estagiários, mediante disponibilidade orçamentária da Justiça Federal. 

  

4 - DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições estarão abertas no período de 21/10/2019 a 30/10/2019, no horário das 
13h30min às 17h30min, e somente poderão ser feita,  na Subseção Judiciária, sem 
recolhimento de taxas ou valores. 

4.1.1. Fica facultada aos candidatos a doação de um pacote de fraldas, infantis ou 
geriátricas, de qualquer tamanho, marca e modelo, que será integrada à campanha de 
arrecadação em vigência nesta Unidade. 

4.2. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer pessoalmente na sede da Justiça 
Federal, localizada na Avenida Desembargador Edmundo Mercer Júnior, nº 230, Centro, 
nesta cidade, e apresentar o original da Cédula Oficial de Identidade ou Carteira 
Nacional de Habilitação, sendo que este documento também deverá ser apresentado no dia 
do teste, além de  documento (a ser retido) que comprove estar matriculado até no 6° 
semestre  ou no 3º ano - do curso de Direito (certidão de matrícula). 

4.3. A qualquer tempo será possível a anulação da inscrição, teste ou admissão do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades na prova ou 
nos documentos. 

4.4. A inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.5. Será obrigatória a apresentação do cartão de inscrição e de documento de identificação 
com foto no dia da prova. 

  

5 - DO EXAME DE SELEÇÃO  

5.1. O processo seletivo compreenderá uma Etapa única, constituída de provas objetiva e 
discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

5.2. A Etapa única será realizada na UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), 
Campus de Telêmaco Borba/PR, situada na Rua Guarani, 555, Bairro Nossa Senhora 
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do Perpétuo Socorro  - Telêmaco Borba/PR, no dia 08 de novembro de 2019 , com 
início às 14h e término às 17h. 

5.2.1. Os candidatos deverão estar no local de prova, em sala indicada pelo pessoal de 
apoio, no mínimo, 1 hora antes do início do teste, para a conferência dos documentos de 
identificação e cartão de inscrição. O acesso à sala será permitido até às 13h45min. 

5.3. Não será permitido o acesso à sala de provas ao candidato que se apresentar após o 
fechamento no horário determinado (13h45min). 

5.3.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a 
ausência ou atraso do candidato. 

5.3.2. O candidato que não comparecer, ou não tiver seu ingresso permitido em razão de 
atraso, estará automaticamente excluído do certame. 

5.4. Não será permitido ao candidato utilizar qualquer meio de consulta durante a 
realização das provas, ou mesmo conversas com outros candidatos. 

5.4.1. Será eliminado do processo seletivo, o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular,  
smartphone, tablet, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, ou ainda, 
fone de ouvido, protetor auricular, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

5.5. O uso de banheiros e bebedouros só será permitido após  1 (uma) hora do horário de 
início das provas, condicionado à saída de apenas um candidato por vez, devidamente 
acompanhado de fiscal. 

  

6 - DAS PROVAS 

6.1.  A Etapa única consistirá de provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório 
e classificatório, conforme quadro a seguir e disciplinas e pontos constantes no Anexo II 
deste Edital: 

 Prova  Disciplina  Valor de cada questão  Pontuação total 

 I) Objetiva 

 Direito Constitucional 
 Direito Civil 
 Direito Penal 
 Direito Previdenciário 
 Direito Processual Civil 

 02 Pontos  40 pontos 
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 Direito Processual Penal

 II) Discursiva  01 (uma) redação  60 pontos  60 pontos 
  

6.2. Prova Objetiva: 

6.2.1. A prova objetiva valerá 40 (quarenta) pontos, sendo que cada questão valerá 2 (dois) 
pontos. O candidato deverá marcar um, e somente um, dos quatro campos da  Folha de 
Respostas (a,b,c,d).  As marcações incorretas acarretarão a anulação da questão. 

6.2.2. As questões serão distribuídas desta forma: Direito Constitucional (05), Direito Civil 
(02); Direito Penal (01); Direito Previdenciário (06); Direito Processual Civil (05)  e 
Direito Processual Penal (01). 

6.2.3. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

6.2.4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.2.5. É vedada a substituição da Folha de Respostas decorrente de erro cometido por 
candidato. 

6.2.6. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, a 
Folha de Respostas e o Caderno de Provas. 

6.2.7. Somente será permitido ao candidato sair com o gabarito da Folha de Respostas 
durante a última hora de aplicação das provas. 

 

6.3. Prova Discursiva: 

6.3.1. A prova discursiva, a ser aplicada juntamente com a prova objetiva, consistirá na 
elaboração de uma redação nos limites de 20 a 30 linhas, e deverá ser redigida com letra 
legível e utilização de caneta esferográfica preta ou azul. 

6.3.2. A avaliação da redação abrangerá o domínio do tema (expresso pela sua 
compreensão), pela fundamentação e consistência da argumentação, a observância do 
padrão  culto da língua portuguesa, dos princípios de produção de textos objetivos, claros e 
coesos, e, ainda, pela observância dos limites indicados no item anterior. 

6.3.3. Em caso de fuga do tema, da não efetivação do texto e/ou de existência de qualquer 
tipo de identificação em local indevido, o candidato receberá a nota zero. 
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6.3.4. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem as 15 
(quinze) maiores notas na prova objetiva, bem como de todos aqueles que estiverem 
empatados na 15ª (décima quinta) posição. 

6.3.5. Serão reprovados os candidatos que não obtiverem aproveitamento igual a 50% 
(cinquenta por cento) na prova dissertativa e/ou redação. 

6.4. A classificação será divulgada no mural do átrio da Subseção Judiciária de Telêmaco 
Borba, segundo o cronograma integrante deste Edital. 

  

7 - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

7.1. Será considerado aprovado e classificado o candidato que tiver obtido até a 10ª 
(décima) melhor pontuação no somatório das Provas Objetiva e Discursiva. 

7.2. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, o desempate beneficiará,  
sucessivamente, o candidato: 

a) que obtiver maior nota na Prova Discursiva, e, 

b) o mais idoso. 

  

8 - DO CRONOGRAMA 

I) Inscrições: 21/10/2019 a 30/10/2019 

II) Aplicação do Teste Seletivo: 08/11/2019 

III) Divulgação do Gabarito da prova objetiva: 11/11/2019 

IV) Divulgação do Resultado final: 15/11/2019 

  

9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O contrato extinguir-se-á, não havendo renovação, ao final do semestre ou com o 
término ou afastamento do curso de graduação, ou ainda, de forma antecipada, nas 
hipóteses de desempenho insuficiente ou inaptidão do estagiário, por interesse da Justiça 
Federal ou a pedido do mesmo. 
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9.2. A convocação será sempre feita com estrita observância da ordem crescente de 
classificação neste certame. 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

9.4. Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção Judiciária, em local 
visível ao público, bem como encaminhando-se cópia à(às) Universidades/Faculdades do 
município. 

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

Publique-se. 

Telêmaco Borba/PR, datado e assinado eletronicamente. 
 
  

LEANDRO CADENAS PRADO 
Juiz Federal  Diretor do Foro na Titularidade Plena 

Subseção Judiciária de Telêmaco Borba 
  

 
Documento assinado eletronicamente por Leandro Cadenas Prado, Juiz Federal Diretor do 
Foro, em exercício, em 16/10/2019, às 18:21, 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 4879899 e o 
código CRC BA44C596. 
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ANEXO I  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. DIREITO ADMINISTRATIVO  

Administração Pública como função do Estado. Princípios regentes do Direito 
Administrativo. 

Administração Direta (órgãos públicos: conceito, espécies, regime); Administração 
Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas 
Públicas. 

Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos. Conceito e teorias. 
A responsabilidade por ação e por omissão. 

Ato administrativo. Conceito. Regime jurídico. Espécies. Elementos e requisitos. Vícios 
dos atos administrativos. Principais classificações dos atos administrativos. Procedimento 
administrativo. Controle administrativo e jurisdicional. Limites do controle jurisdicional. 
Poder de polícia. 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL  

Constituição. Conceito. Poder constituinte: originário e derivado. Emendas à Constituição. 
Disposições gerais e transitórias. 

A Constituição: conceito. Classificação. Princípios fundamentais da Constituição Federal 
de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. 
Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. 

Repartição de competências. 

União: bens e competência. Competência exclusiva, competência de normas gerais, 
competência comum e competência concorrente. 

Estados-membros. Competências estaduais. Intervenção federal nos Estados-membros, no 
Distrito Federal e nos Territórios. Os Municípios na Constituição. Competência municipal, 
organização política e administrativa dos Municípios. Intervenção nos Municípios. 
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Poder Legislativo. Organização e atribuições. O processo legislativo. Cláusulas pétreas. 
Iniciativa legislativa. Normas constitucionais e processo legislativo. Tribunal de Contas. 

Poder Executivo. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Poder 
regulamentar, poder regulador e agências administrativas. 

Poder Judiciário. Natureza da função jurisdicional. As garantias do Poder Judiciário. Poder 
Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. O Supremo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais. A 
Justiça Federal de 1º Grau. 

Funções essenciais à justiça. Do Ministério Público. Da Advocacia e da Defensoria Pública. 
Da Advocacia-Geral da União. 

Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. 

3. DIREITO CIVIL  

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Pessoas naturais: personalidade e 
capacidade, direitos da personalidade, morte presumida, ausência, tutela, curatela. Pessoas 
jurídicas: conceito, classificação, registro, administração, desconsideração da personalidade 
jurídica. 

Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. Obrigações: conceito; 
elementos constitutivos; modalidades; transmissão; adimplemento e extinção; 
inadimplemento. 

Responsabilidade civil. Elementos. Responsabilidade por fato de outrem. Responsabilidade 
por fato da coisa. Teorias subjetiva e objetiva da responsabilidade civil. Dano moral e 
material. Indenização. 

Posse. Definição. Natureza jurídica. Classificação de posse. Aquisição da posse. Efeitos da 
posse. Composse. Proteção possessória. Perda da posse. 

Propriedade. Definição. Elementos. Classificação. Extensão da propriedade. Restrições à 
propriedade. Aquisição ou constituição da propriedade. Propriedade imóvel. Propriedade 
móvel. Propriedade resolúvel e fiduciária. Perda da propriedade móvel e imóvel. Função 
social da propriedade. 

4. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (Lei 13.105, de 16 de março de 2015) 

Jurisdição: natureza, conceito, características, espécies. 
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Competência: conceito e espécies; identificação do foro competente; modificações 
(conexão, continência, prevenção), perpetuatio jurisdictionis, conflitos positivos e 
negativos. Competência da Justiça Federal. 

Ação: classificação das ações. 

Sujeitos do processo: o juiz, sua atuação e poderes, impedimento e suspeição; parte, 
espécies, representação, legitimação ordinária e extraordinária; o Ministério Público, sua 
atuação como parte e fiscal da lei. Deveres das partes, seus procuradores e demais 
partícipes do processo; substituição e sucessão de partes e procuradores. 

Litisconsórcio: conceito, espécies. Intervenção de terceiros: assistência simples e 
litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e chamamento ao 
processo. 

Procedimento: natureza, conceito, classificação; distinção entre processo e procedimento; 
procedimentos do processo de conhecimento (comum, ordinário e sumário); procedimentos 
especiais. 

Ato processual: conceito, forma, tempo, nulidades (decretação e convalidação); prazos 
(classificação e modos de contagem); fases procedimentais. 

Fase postulatória: inicial, requisitos, pedido (alteração, aditamento, cumulação); pedidos 
alternativo e sucessivo; resposta (contestação, reconvenção, exceções); ação declaratória 
incidental; razões finais. 

Fase instrutória: conceito e características; prova: conceito, ônus e sua distribuição, 
princípios aplicáveis ao tema. Meios de prova em espécie: depoimento pessoal, confissão, 
documentos, testemunhas, perícia e inspeção. 

Fase decisória: sentença, natureza e conceito, classificação, requisitos, autoridade. Coisa 
julgada: natureza, conceito, classificação, limites objetivos e subjetivos. 

Processo de execução. Execução contra a Fazenda Pública, Execução fiscal (Lei nº 6 830, 
de 22 de setembro de 1980). 

Juizados Especiais Cíveis: caracterização como subsistema processual e seu relacionamento 
com o sistema processual geral; especificidades, diferenciações e semelhanças entre os 
Juizados Estaduais e Federais; estrutura orgânica (Juizados, Turmas Recursais, Turmas de 
Uniformização Regionais e Turma Nacional); princípios; procedimentos, recursos, pedido 
de uniformização, coisa julgada. 

Tutelas de urgência: conceito, espécies; antecipação dos efeitos da tutela; tutela cautelar e 
sua distinção em relação à antecipação de tutela; poder geral de cautela; cautelares 
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inominadas; cautelares nominadas (arresto, sequestro, caução, busca e apreensão, exibição, 
produção antecipada de provas, protestos, notificações e interpelações, atentado). 

Parte Geral - Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença. (Lei 
13.105, de 16 de março de 2015). 

5. DIREITO PENAL  

Conceito e função do Direito Penal. Princípios básicos do Direito Penal. Relações com 
outros ramos do Direito. 

A lei penal: características, fontes, interpretação, vigência e aplicação. Lei penal no tempo e 
no espaço. Concurso aparente de normas. Teoria geral do crime: conceito, objeto, sujeitos, 
conduta, tipicidade, culpabilidade. Bem jurídico. Punibilidade. Crimes de produção, uso e 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

Teoria do tipo. O tipo do crime doloso e o tipo do crime culposo. Crimes comissivos e 
crimes omissivos. Crimes de dano e de perigo. Punibilidade: causas de extinção da 
punibilidade. 

Ilicitude. Causas de exclusão da ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito 
cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. 

Teoria geral da culpabilidade: fundamentos, conceito, elementos e conteúdo. Princípio de 
culpabilidade. Culpabilidade e pena. Causas de exclusão da culpabilidade. Imputabilidade. 

Teoria geral da pena. Cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas 
de direitos. Regimes de pena. Pena pecuniária. Medidas de segurança. 

Aplicação da pena. Os fins da pena. Livramento condicional e suspensão condicional da 
pena. Efeitos da condenação. 

Crimes contra a Administração Pública. 

Crimes contra a ordem tributária e econômica. 

Lei de Entorpecentes. 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Conceito. Finalidade. Caracteres. Princípios gerais. Fontes. Aplicação da lei processual 
penal. 
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Persecução penal. Inquérito e ação penal. Procedimento. Garantias do investigado. 
Atribuições da autoridade policial. Intervenção do Ministério Público. Sujeitos do processo. 
Juiz. Ministério Público. Acusado e seu defensor. Assistente. Curador do réu menor. 

Competência da Justiça Federal. 

Provas. Procedimento probatório. Classificação. Prova testemunhal. Documental. Material. 
Ônus. Presunções. Indícios. Valoração. Provas ilícitas. 

Processo: finalidade, pressupostos e sistemas. Procedimentos: crimes apenados com 
reclusão, crimes apenados com detenção, contravenções, crimes de abuso de autoridade, 
crimes de responsabilidade, crimes contra o meio ambiente, entorpecentes, crimes contra a 
economia popular, crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Os Juizados Especiais Federais Criminais - aplicação na Justiça Federal. 

Atos processuais. Forma. Lugar. Tempo. Despachos. Decisões interlocutórias. Sentenças. 
Comunicações, forma, lugar, prazo. Citações e intimações. Revelia. Fixação da pena. 
Nulidades. 

Prisão. Flagrante. Temporária. Preventiva. Decorrente de pronúncia, decorrente de 
sentença. Medidas cautelares diversas da prisão. Princípio da necessidade, prisão especial, 
prisão albergue, prisão domiciliar e liberdade provisória. Fiança. 

Execução das penas e das medidas de segurança. Execução penal: regimes de cumprimento 
da pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; graça; indulto; anistia; 
reabilitação. 

Recursos: apelação e recurso em sentido estrito. Coisa julgada. Revisão criminal. 
Nulidades. Juizados Especiais Federais Penais. 

7. DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

Conceituação e princípios constitucionais. 

Regime Geral. Segurados e dependentes. Inscrição e filiação. Qualidade de segurado. 
Manutenção e perda. 

Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. Distinções. 

Custeio. Salário de contribuição. Limites. 

Prestação. Carência. Benefícios. Renda Mensal Inicial. Aposentadorias, auxílios e pensões. 
Prescrição. 
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Leis nº 8.212/91 e 8.213/91, Lei 8.742/1993 (LOAS) e legislação complementar. 

 


