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EDITAL Nº 050/2019 
 

A Comissão Organizadora do Concurso de Estágio das Varas Criminais de Foz 
do Iguaçu/PR, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital para divulgar o 
que segue: 

1. Não houve interposição de recurso contra a classificação provisória, portanto 
divulga o resultado definitivo da prova regida pelo Edital de Seleção de Estagiários 
01/2019 (4868765): 

 

CANDIDATO OBJETIVAS REDAÇÃO TOTAL 

01 Cibelly Rubio 32 40 72 

02 Thalia Chamorro Fang 28 42,5 70,5 

03 Samira Tarik Tarabine 42 25 67 

04 Bruno da Silva Oliveira 44 22,5 66,5 

05 Thales Alberto Telles dos Santos 36 30 66 

06 Damaris Helena Cardoso 38 25 63 

07 Isabella Silva Peixoto 38 25 63 

08 Emanoelly Maira P. Soboleski 34 27,5 61,5 

09 Barbara Thuany Gomes da Silva 32 27,5 59,5 

10 Juliane Oliveira  44 15 59 

11 Khawanny Macedo de Souza 28 30 58 

12 Leonardo da Silva Guizelini 26 30 56 

13 Jamili Nascimento Jereli 36 20 56 

14 Amanda Vitoria Tonholi 30 22,5 52,5 

15 Gabriel Tecchio 28 22,5 50,5 

16 Clarice Alexandre Canavarro 28 22,5 50,5 

17 Izabel Corrêa 38 12,5 50,5 
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Dê-se publicidade. 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Daniel Chiaretti, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO , em 
16/12/2019, às 15:42, 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 4966961 e o 
código CRC 1A66EDBB. 
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EDITAL Nº 050/2019 

 

DANIEL CHIARETTI , Juiz Substituto da 5ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital 
para divulgar o que segue: 

1. Divulga a classificação provisória após a correção da dissertação aplicada na 
prova regida pelo Edital de Seleção de Estagiários 1/2019 (4884293), observada a suposta 
classificação final: 

 
CANDIDATO OBJETIVAS REDAÇÃO TOTAL 

01 Cibelly Rubio 32 40 72 

02 Thalia Chamorro Fang 28 42,5 70,5 

03 Samira Tarik Tarabine 42 25 67 

04 Bruno da Silva Oliveira 44 22,5 66,5 

05 Thales Alberto Telles dos Santos 36 30 66 

06 Damaris Helena Cardoso 38 25 63 

07 Isabella Silva Peixoto 38 25 63 

08 Emanoelly Maira P. Soboleski 34 27,5 61,5 

09 Barbara Thuany Gomes da Silva 32 27,5 59,5 

10 Juliane Oliveira  44 15 59 

11 Khawanny Macedo de Souza 28 30 58 

12 Leonardo da Silva Guizelini 26 30 56 

13 Jamili Nascimento Jereli 36 20 56 

14 Amanda Vitoria Tonholi 30 22,5 52,5 

15 Vitória Birk dos Santos 24 27,5 51,5 

16 Gabriel Tecchio 28 22,5 50,5 

17 Clarice Alexandre Canavarro 28 22,5 50,5 
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18 Izabel Corrêa 38 12,5 50,5 

19 Andréia de Freitas 28 20 48 

20 Gabriel Gustavo Maicrovicz Pedrini 28 17,5 45,5 

21 Janaine Vieira Rodrigues  30 13,75 43,75 

22 Kathelyn dos Santos Cavalheiro 30 13,75 43,75 

23 Danielli Perlim dos Santos 32 11,25 43,25 

24 Natalia de Souza Rodrigues 28 15 43 

25 Gustavo Augusto de Aguirre 26 13,75 39,75 

26 Viviane Rosa Alves Gomes 26 12,5 38,5 

27 Jonathan Fernandes de Andrade 26 7,5 33,5 

Observações: 
I - Pelo fato de as Candidatas Damaris Helena Cardos e Isabela Silva Peixoto possuírem a mesma 
nota final (63), idêntica nota na redação (25) e também perfazerem sete acertos nas matérias de 
direito penal e direito processual penal (7), estabeleceu como critério de desempate a maior idade 
(Damaris – 25/11/1998 e Isabella 05/12/1999), nos termos da cláusula 6.3 do edital; 
 
II - Pelo fato de os Candidatos Leonardo da Silva Guizelini e Jamili Nascimento Jereli alcançarem a 
mesma nota final (56), o critério de desempate utilizado foi o da maior nota na redação, nos termos 
da cláusula 6.3 do edital; 
 
III - Pelo fato de os Candidatos Clarice Alexandre Canavarro, Gabriel Tecchio e Izabel Corrêa 
perfazerem a mesma nota final (50,5), os dois primeiros possuírem idêntica nota na redação (22,5) e 
também perfazerem 5 acertos nas matérias de direito penal e direito processual penal (7), 
estabeleceu como critério de desempate entre os dois, a maior idade (Gabriel 09/10/1999 e Clarice – 
01/12/2001), nos termos da cláusula 6.3 do edital. A Candidata Izabel classificou-se por última, 
pelo fato de a nota da sua redação ser inferior aos dois primeiros; 
 
IV - Pelo fato de as Candidatas Janaine Vieira Rodrigues e Kathelyn dos Santos Cavalheiro 
possuírem a mesma nota final (43,75) e idêntica nota na redação (13,75), estabeleceu como critério 
de desempate o maior número de acertos nas matérias de direito penal e direito processual penal 
(Janaine 5 e Kathelyn 4), nos termos da cláusula 6.3 do edital. 
 

2. O prazo para recurso inicia-se em 10 de dezembro de 2019, às 13h, e termina 
no dia 11 de dezembro de 2019, às 18h, devendo ser apresentado diretamente na 
Secretaria da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. 
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3. O resultado definitivo será divulgado no dia 13 de dezembro de 2019. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Daniel Chiaretti, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO , em 
10/12/2019, às 13:42, 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 4940049 e o 
código CRC C5D3F781. 
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Publicado no site www.jfpr.jus.br em 10/12/2019 
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DANIEL CHIARETTI , Juiz Substituto da 5ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital 
para divulgar o que segue: 

1. Não houve interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar das provas 
Objetivas, portanto divulga o Gabarito Definitivo da prova regida pelo Edital de Seleção 
de Estagiários 1/2019 (4884293): 

 
Questão Resposta 

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

 

2. Divulga a lista dos candidatos classificados na Prova Objetiva, observada a 
ordem alfabética: 
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CANDIDATOS  ACERTOS 

Amanda Vitoria Tonholi 30 

Andréia de Freitas 28 

Barbara Thuany Gomes da Silva 32 

Bruno da Silva Oliveira 44 

Cibelly Rubio 32 

Clarice Alexandre Canavarro 28 

Damaris Helena Cardoso 38 

Danielli Perlim dos Santos 32 

Emanoelly Maira P. Soboleski 34 

Gabriel Gustavo Maicrovicz Pedrini 28 

Gabriel Tecchio 28 

Gustavo Augusto de Aguirre 26 

Isabella Silva Peixoto 38 

Izabel Corrêa 38 

Jamili Nascimento Jereli 36 

Janaine Vieira Rodrigues  30 

Jonathan Fernandes de Andrade 26 

Juliane Oliveira  44 

Kathelyn dos Santos Cavalheiro 30 

Khawanny Macedo de Souza 28 

Leonardo da Silva Guizelini 26 

Natalia de Souza Rodrigues 28 

Samira Tarik Tarabine 42 

Thales Alberto Telles dos Santos 36 
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Thalia Chamorro Fang 28 

Vitória Birk dos Santos 24 

Viviane Rosa Alves Gomes 26 

 

O resultado preliminar da dissertação será divulgado no dia 09 de dezembro de 
2019. 

O prazo para recurso inicia-se em 10 de dezembro de 2019, às 13h, e termina 
no dia 11 de dezembro de 2019, às 18h, devendo ser apresentado diretamente na 
Secretaria da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. 

O resultado definitivo será divulgado no dia 1 3 de dezembro de 2019. 

Dê-se publicidade. 

 
Documento assinado eletronicamente por Daniel Chiaretti, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO , em 
28/11/2019, às 15:27, 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 4938256 e o 
código CRC B17E1B1F. 

 
0004211-16.2019.4.04.8003 

 

 
 
 
 
 

 
EDITAL Nº 050/2019 

 

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 28/11/2019 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu 

 
DANIEL CHIARETTI , Juiz Substituto da 5ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, torna público o gabarito preliminar da prova regida pelo 
Edital de Seleção de Estagiários 1/2019 (4884293): 

 
Questão  Resposta  

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

 

O prazo para recurso inicia-se em 26/11/2019, às 13h, e termina no dia 
27/11/2019, às 18h, devendo ser apresentado diretamente na Secretaria da 5ª Vara Federal 
de Foz do Iguaçu. 

O gabarito definitivo será divulgado no dia 29/11/2019. 
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O resultado preliminar da dissertação será divulgado no dia 09/12/2019. 

 
Documento assinado eletronicamente por Daniel Chiaretti, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO , 
em 25/11/2019, às 13:18, 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 4932464 e o 
código CRC 5E988705. 

 
0004211-16.2019.4.04.8003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL Nº 050/2019 

 

As 3ª, 4ª e 5ª VARAS FEDERAIS DE FOZ DO IGUAÇU, em conjunto, 
tornam pública a abertura de inscrições do processo seletivo para ESTÁGIO 
REMUNERADO, direcionado a acadêmicos do curso de graduação em Direito, nos 
termos da Resolução nº 208, de 04 de outubro de 2012 e nos termos da Instrução 

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 26/11/2019 
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Normativa nº 14, de 14 de fevereiro de 2014, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o 
qual se regerá de acordo com as instruções que ficam fazendo parte integrante do presente 
Edital. 

  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, no período vespertino. 

1.2. É vedado ao estudante participar simultaneamente de 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, sob pena de imediato desligamento. Excetua-se dessa vedação 
apenas o estágio curricular obrigatório. 

1.3. Vagas: O presente concurso é aberto com a finalidade de preencher as 
vagas que surgirem durante a validade do certame. 

1.3.1. Do total das vagas de estágio, serão reservadas 10% (dez por cento) para 
candidatos com deficiência, os quais deverão previamente declarar essa condição no ato da 
inscrição. 

1.3.2. As vagas reservadas serão ocupadas considerando as competências e as 
necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades 
organizacionais (IN 34/2016). 

1.3.3. Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número 
fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de 
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

1.3.4. O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial para 
a realização das provas deverá solicitar no ato da inscrição. O atendimento das condições 
especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

1.3.5. O candidato classificado em vaga destinada a estudante com deficiência 
somente poderá ingressar no estágio após a apresentação de Laudo Médico expedido no 
prazo máximo de 12 (doze) meses antes do ingresso, atestando a espécie e o grau de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID -, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do 
médico responsável por sua emissão. 
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1.4. Do total das vagas de estágio será reservado o percentual de 20% (vinte por 

cento) para candidatos que previamente se autodeclararem pretos ou pardos no ato da 
inscrição, conforme estabelecido na IN 34/2016. 

1.4.1. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas 
oferecidas no processo seletivo for igual ou superior a 3 (três), durante a vigência do Edital. 

1.4.2. Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número 
fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de 
fração igual ou maio que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído pra o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

1.4.3. O candidato classificado em vaga destinada a pretos ou pardos só poderá 
ingressar no estágio após o preenchimento do formulário relativo à autodeclaração étnico-
racial. 

1.5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 
estando ciente de que será desclassificado do processo seletivo em caso de declaração falsa, 
sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis. 

1.6. O candidato classificado em vaga destinada a estudante com deficiência ou 
aquele autodeclarado preto ou pardo, na forma deste Edital, terá seu nome publicado em 
lista específica. 

1.7. O acadêmico deverá estar regularmente matriculado no 3º ao 7º período (ou 
2º ao 4º ano), no momento da contratação. 

  

II- DA REMUNERAÇÃO  

2.1. O estagiário perceberá a título de bolsa a importância mensal de R$ 833,00 
(oitocentos e trinta e três reais), e de auxílio transporte a importância de R$ 9,07 (nove reais 
e sete centavos) por dia efetivamente trabalhado, nos termos da legislação de regência. 

  

III - DA INSCRIÇÃO:  
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3.1. As inscrições estarão abertas no período de 21 de outubro a 14 de 

novembro de 2019 e serão feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico 
disponível em https://forms.gle/sAZL8MJQMTxsHcWB9. 

3.2. O acadêmico assume total responsabilidade pelas informações prestadas, 
arcando com as consequências advindas de erros no preenchimento da ficha de inscrição. 

3.3. Sendo verificadas falsidades de declarações, irregularidades na 
documentação ou na realização da prova, o acadêmico terá sua inscrição, prova ou 
admissão anulada. 

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

  

IV - DA REALIZAÇÃO DA PROVA  

4.1. Não será admitido na sala de aplicação da prova acadêmico que se 
apresentar após o horário determinado no item 5.2. 

4.2. A FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

4.3. O candidato deverá trazer caneta esferográfica para a realização da prova. 

4.4. Não serão computadas questões: 

• não assinaladas; 

• que contenham mais de uma resposta; 

• que contenham emenda ou rasura. 

4.5. Será excluído do certame o acadêmico que: 

• apresentar-se após o horário estabelecido; 

• não apresentar o documento de identidade original com foto; 
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• ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

• for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos; 

• estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
de comunicação; 

• lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova. 

4.6. Ao terminar a prova, o acadêmico entregará ao fiscal a FOLHA DE 
REPOSTAS. 

  

V - DA PROVA  

5.1. A prova será composta de duas partes: 

5.1.1. A primeira parte, de caráter classificatório e eliminatório, conterá 25 
(vinte e cinco) questões de múltipla escolha, no valor de 2 (dois) pontos cada questão, 
perfazendo um total de 50 (cinquenta) pontos; 

5.1.2. A segunda parte será composta de 01 (uma) redação, com 30 (trinta) 
linhas e tema afeto à Justiça Federal, também no valor de 50 (cinquenta) pontos. 

5.1.3. As provas versarão sobre noções das seguintes disciplinas: 

-Direito Constitucional: Constituição: conceito, classificações e elementos. Os 
poderes do Estado e as respectivas funções. Controle de Constitucionalidade de Atos 
Normativos. Poder constituinte. Princípios constitucionais. Análise do princípio hierárquico 
das normas. Princípios fundamentais da CF/88. Direitos e garantias fundamentais. 

-Direito Civil : Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Das pessoas naturais e 
jurídicas. Dos Fatos Jurídicos: do negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos, dos atos 
ilícitos. Da prescrição e da decadência. Do direito das obrigações: das modalidades das 
obrigações, do adimplemento e da extinção das obrigações, do inadimplemento das 
obrigações. 

-Direito Processual Civil: Noções gerais de Direito Processual e de teoria geral 
do processo. Aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Interpretação da lei 
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processual. Princípios constitucionais do processo. Jurisdição: conceito, características, 
finalidade, princípios e espécies. Competência. Organização judiciária. Conexão e 
continência. Formação, suspensão e extinção do processo. 

-Direito Penal: Princípios penais e constitucionais. Da aplicação da Lei Penal 
no tempo e no espaço. Do crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de pessoas. Das 
penas. Da Ação Penal. Da extinção da punibilidade. Da suspensão condicional do processo 
(art. 89 da Lei nº 9.099/95). 

-Direito Processual Penal: Princípios constitucionais do Direito Processual 
Penal. Do inquérito policial. Da Ação Penal. Da Denúncia ou Queixa. Da Competência Das 
citações e intimações no Processo Penal. Da sentença penal. Do processo comum. Das 
nulidades no Processo Penal. 

-Competência da Justiça Federal: Competência dos juízes federais (art. 109 
da Constituição Federal). Competência dos Tribunais Regionais Federal (art. 108 da 
Constituição Federal). 

5.2. A prova terá duração de 04 (quatro) horas e será realizada no dia 24 de 
novembro de 2019, com início às 14 horas, no auditório da Subseção Judiciária de Foz do 
Iguaçu, localizado na Rua Edmundo de Barros, 1989, Jardim Naipi, nesta cidade. 

5.3. É vedado qualquer tipo de consulta durante a prova. 

5.4. Caso o número de inscritos supere a capacidade do referido local, poderá a 
prova ocorrer na Escola Municipal Jardim Naipi, localizada na Rua Vicente Celestino, 100, 
Bairro Jardim Naipi, em Foz do Iguaçu (em frente ao fórum da Justiça Federal em Foz do 
Iguaçu, localizado na Rua Edmundo de Barros, 1989, Bairro Jardim Naipi), no entanto, 
permanecendo inalterada a data e a hora para a sua realização. 

5.5. O tempo de prova inclui o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS, 
bem como a parte subjetiva (redação). 

  

VI - DO JULGAMENTO DA PROVA  

6.1. A pontuação final será conhecida somando-se o número de pontos obtidos 
na prova objetiva e na discursiva; todavia, deverá o candidato obter o percentual previsto na 
cláusula "6.3" do presente certame, em ambas as etapas. Observa-se que somente será 
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corrigida a segunda parte da prova caso o candidato tenha acertado 50% (cinquenta por 
cento) das questões objetivas. 

6.2. A lista de acadêmicos classificados será ordenada pela pontuação, em 
ordem decrescente. 

6.3. O acadêmico que obtiver número de acertos inferior a 50% (sessenta por 
cento) da prova será desclassificado. 

6.4. Para a classificação final será utilizado como critério de desempate: 

• Maior pontuação na redação; 

• Maior pontuação nas matérias de Direito Penal e Processual Penal; 

• Maior idade. 

6.5. A correção das provas será realizada pelos integrantes da Comissão 
responsável pelo presente processo seletivo. 

6.6. O gabarito preliminar será divulgado no dia 25 de novembro de 2019. O 
prazo para recurso inicia-se em 26 de novembro de 2019, às 13h, e termina no dia 27 de 
novembro de 2019, às 18h, devendo ser apresentado diretamente na Secretaria da 5ª Vara 
Federal de Foz do Iguaçu. 

6.6.1. O gabarito definitivo será divulgado no dia 29 de novembro de 2019. 

6.6.2. O resultado preliminar da dissertação será divulgado no dia 09 de 
dezembro de 2019. O prazo para recurso inicia-se em 10 de dezembro de 2019, às 13h, e 
termina no dia 11 de dezembro de 2019, às 18h, devendo ser apresentado diretamente na 
Secretaria da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. 

6.7. O resultado definitivo será divulgado no dia 13 de dezembro de 2019. 

6.8. A aprovação no presente certame gera ao candidato apenas a expectativa de 
ser nomeado, tendo em vista que a contratação e o número de vagas existentes dependem 
de órgão próprio, situado em Curitiba-PR. 

6.9. A Unidade poderá realizar entrevista admissional prévia, a fim de expor as 
atividades que serão realizadas pelo futuro Estagiário do Curso de Direito. 
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VII - DA EMISSÃO DO CONTRATO  

7.1. Para emissão do contrato, será necessário: 

• Inscrição no CIEE/PR; 

• Ficha Cadastral; 

• Declarações relativas à Resolução CJF nº 39/08; 

• Atestado de matrícula da Instituição de Ensino, original e atualizado (do 
semestre letivo vigente quando da contratação); 

• Se menor de 18 anos, também são necessários: cópia do RG e CPF do 
responsável legal, que assinará conjuntamente o contrato. 

  

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. A fim de conduzir os trabalhos do presente processo seletivo de Estágio 
Remunerado para acadêmicos do curso de Direito, em relação às vagas futuras, resta criada 
a Comissão de trabalho composta pelos membros abaixo referidos: 

- Flávia Hora Oliveira de Mendonça (Juíza Substituta da 3ª Vara Federal); 

- Edenir Guetten da Boaventura (Diretora da 3ª Vara Federal); 

- Karina Baldissera (Diretora da 4ª Vara Federal); 

- Daniel Chiaretti (Juiz Substituto da 5ª Vara Federal); 

- Zoenir Floriano da Silva (Diretor da 5ª Vara Federal). 

8.2. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da 
publicação da homologação do seu resultado final, podendo, a critério da Comissão, ser 
prorrogado por período não superior a 01 (um) ano. 
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8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão acima referida e Setor de 

Estágios da Seção Judiciária do Estado do Paraná. 

8.4. Candidatos aprovados no concurso não poderão ser designados para atuar 
nas unidades onde oficiem parentes de até 3º grau. 

8.5. Para constar, foi expedido o presente edital que será afixado nos átrios das 
sedes desta Subseção Judiciária, divulgado nos estabelecimentos de Ensino Superior desta 
cidade, bem como no site www.jfpr.jus.br. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Chiaretti, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO , em 
17/10/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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