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EDITAL Nº 052/2018 
 

O DR. ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, MM. JUIZ FE DERAL 
DIRETOR DO FORO, e o DR. GUSTAVO ALVES CARDOSO, MM. JUIZ 
FEDERAL VICE DIRETOR DO FORO, ambos da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JACAREZINHO, tornam público o resultado do teste seletivo destinado ao provimento 
de  1 (uma) vaga de estágio na Seção de Apoio Judiciário e Administrativo de Jacarezinho, 
para estudante do Ensino Médio conforme inscrições realizadas no período de 15 a 26 de 
outubro de 2018,  e prova de seleção aplicada em 29 de outubro de  2018.  

A ordem de classificação dos candidatos, foi a  seguinte: 

  NOME 

1 NICOLAS MARQUES DA SILVA 

2 GABRIEL SANTOS RIBEIRO 

3 VITÓRIA ROMANINI  

4 JÚLIA HELENA DE O.M.DANIEL 

5 LUIZ OTÁVIO COSTA ROSSITO 

6 ESTEFÂNIA PREIRA DA COSTA 

7 JOÃO PAULO DOS S. RIBEIRO 

8 LARISSA FERNANDA B. OLIVEIRA 

9 MARIANA SOARES DOS SANTOS 

10 MARIA EDUARDA ANTUNES 

11 PATRICK WILGNER DE LIMA 

12 CAMILA RIBEIRO DE PAULA 

12 MERIELE REZENDE FLAUZINO 

14 ENÉAS DE OLIVEIRA NETO 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

1. Prazo de validade do presente edital: 120 dias; 

2. Somente o primeiro(a) candidato(a) na classificação, será contratado(a), admitindo-se a 
convocação de outro aprovado, na sequência da classificação, em caso de desistência do 
candidato, à contratação; 

3. O candidato convocado que abdicar da vaga de estágio, deverá comparecer à sede da 
Justiça Federal de Jacarezinho 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 
comparecer no prazo estipulado, para apresentar os documentos necessários à contratação, 
será considerada desistência tácita; 

4. Fica intimado o candidato NICOLAS MARQUES DA SILVA, primeiro colocado no 
certame, para, dentro de 10 (dez) dias úteis, comparecer a esta Subseção, apresentando os 
documentos necessários, conforme item 3.2 do Edital 052/2018, publicado em 04/10/2018. 

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro da Subseção Judiciária de 
Jacarezinho. 

 

O presente edital será divulgado no site http://www.jfpr.jus.br/estagios e afixado no átrio 
desta Subseção Judiciária. 

 
Documento assinado eletronicamente por Rogério Cangussu Dantas Cachichi, Juiz Federal, em 
31/10/2018, às 16:56, 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 4399875 e o 
código CRC 10BD56CF. 
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EDITAL Nº 052/2018 
 

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 05/11/2018 
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O Dr. ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, MM. Juiz Federal Diretor do Foro, 
e o Dr. GUSTAVO ALVES CARDOSO, MM. Juiz Federal Vice-Diretor do Foro, ambos 
da Subseção Judiciária de Jacarezinho - PR, usando das atribuições que lhes são conferidas, 
COMUNICAM  a abertura das inscrições para processo seletivo de estudantes do Ensino 
Médio, visando o preenchimento de uma vaga de ESTÁGIO REMUNERADO, nesta 
Subseção Judiciária, em conformidade com os normativos a seguir: 

- Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada em 26/09/08; 

- Resolução nº 208 do Conselho da Justiça Federal, de 04 de outubro de 2012, publicada em 
09/10/12; com a alteração da Resolução 315, de 24/10/2014. 

- Instrução Normativa nº 34, do TRF 4ª Região, de 24 de novembro de 2016, publicada 
eletronicamente em 28/11/2016. 

- Portaria nº 121 do TRF 4ª Região, de 07 de fevereiro de 2013, publicada eletronicamente 
em 08/02/13; 

- Resolução nº 147, de 15 de abril de 2011, publicado no DOU em 18/04/11; 

- Portaria nº 363 do TRF 4ª Região, de 04 de abril de 2018. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Nos termos do art. 4º da Instrução Normativa nº 34, de  28/11/2016, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região: 

"O Tribunal e as Seções Judiciárias poderão, nos termos desta IN, aceitar como estagiários, 
alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular 
oferecidos por instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, de educação especial e alunos dos anos finais do ensino fundamental na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos, cujas áreas de conhecimento estiverem 
relacionadas com as atividades, os programas, os planos e os projetos desenvolvidos 
no órgão." (grifei) 

Diante do artigo supra citado, tendo em vista tratar-se de vaga de estágio na Seção de 
Apoio Judiciário e Administrativo, só poderão ser aceitas inscrições de alunos matriculados 
no ensino regular de Ensino Médio, ou Técnico na área de Administração. Não serão 
aceitos estagiários de cursos técnicos em outras áreas, por não preencher o requisito de 
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compatibilidade entre a atividade realizada e a programação curricular,  exigido no  artigo 
3º,  da Resolução 208/2012, de 04 de outubro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que 
teve sua redação da parte final utilizada no artigo acima transcrito, e cuja inobservância 
pode acarretar responsabilização dos agentes, nos termos do art. 5º, § 3º,  da Lei 11.788, de 
25/09/2008, que regulamenta o estágio. 

1.2 Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais. É vedado ao estudante participar 
simultaneamente 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, sob pena de 
imediato desligamento. Excetua-se dessa vedação apenas o estágio curricular obrigatório. 

1.3 Auxílio financeiro e Auxílio-Transporte: o estudante/estagiário perceberá a título de 
auxílio financeiro a importância mensal de R$ 463,93 (quatrocentos e sessenta e três reais e 
noventa e três centavos), e o valor de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos), de auxílio-
transporte, por dia estagiado, nos termos da Portaria  363, de 04/04/2018. 

1.4 A vaga ofertada exige conhecimentos básicos em informática, incluindo editor de texto 
(Microsoft Word), planilha de cálculo (Microsoft Excel) e Internet. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 15/10/2018 a 26/10/2018, das 13 às 18 
horas, na Justiça Federal de Jacarezinho - Seção de Apoio Judiciário e Administrativo 
(SEAJA) - localizada na Rua Paraná, 833, Centro, Jacarezinho - PR. Fone: (43) 3511-0203, 
ou enviando o Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e cópia do RG anexa, 
para o e-mail: jacseaja@jfpr.jus.br 

2.2.Para se inscrever o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) documento de identificação com foto; 

b) ficha de inscrição anexa a este edital devidamente preenchida. 

3. REQUISITOS 

3.1. Para a inscrição: 

a) estar cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio; 

b) ter 16 anos completos na data da contratação; 
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3.2. Para a contratação:  (além dos requisitos do Item 3.1), antes do ingresso efetivo no 
estágio, o aluno deverá apresentar: 

a) comprovante de matrícula; 

b) comprovante de endereço; 

c) cópia da Carteira de Identidade (RG), e CPF; 

d) Caso tenha 18 anos completos, ou mais, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, 
Expedida pelo Foro da Justiça Federal, e Alvará de Folha corrida (Certidão Negativa), da 
Justiça Estadual; 

e) Menores de 18 anos, deverão apresentar  também cópia  de RG e CPF do responsável;  

f) Deverá ainda satisfazer aos seguintes requisitos: 

I . Cadastrar-se no agente de integração CIEE/PR; 

II. Não estar realizando estágio não-obrigatório em outra Instituição; 

III. Não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados que atuem em processos neste órgão; 

IV. 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. 

4. PROCESSO SELETIVO  

4.1. Os candidatos, serão submetidos a uma pequena prova, com as disciplinas de 
Português e de Matemática, que realizar-se-á dia 29/10/2018, às 14:00h. 

4.2. No caso de dois candidatos apresentarem a mesma nota, utilizar-se-á como critério de 
desempate a maior nota na disciplina de Português. 

5. VALIDADE DA SELEÇÃO 

A seleção terá validade apenas para o preenchimento da vaga disponível no momento. 

O resultado da presente seleção será divulgado no site http://www.jfpr.jus.br/estagios/ e 
afixado no átrio desta Subseção Judiciária. 
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Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro desta Subseção Judiciária. 

 
 
Documento assinado eletronicamente por Rogério Cangussu Dantas Cachichi, Juiz Federal, em 
04/10/2018, às 13:37, 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 4346351 e o 
código CRC 9E34B606. 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

ESTÁGIO REMUNERADO ENSINO MÉDIO - 2018 
 

  

Publicado no site www.jfpr.jus.br em 04/10/2018 
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Requerimento de inscrição Nº________/2018 
  
  

À Justiça Federal de Primeiro Grau em Jacarezinho/PR 
 
  

Eu   _____________________________________________________,  portador  

da  Cédula de Identidade RG nº ____________________, inscrito  no  CPF, sob o  número  

_____________________, residente e domiciliado (a) na __________________________ 

________________________________________________________________________  

telefone (____) _______________, e-mail  _____________________________________, 

Filho de:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________,  portador  do  RG.:  

_________________/_________  e CPF.: _________________________; requeiro  minha 

inscrição  para  o  Processo  Seletivo  para  Estagiário Remunerado de estudante  do Ensino 

Médio, da Justiça  Federal de Primeiro Grau no Paraná, Subseção Judiciária de Jacarezinho 

e   declaro,   sob   as  penas  da  Lei,  que  sou  aluno (a)  regularmente  matriculado (a)   no 

(    ) 1º   (   )  2º ano do Ensino Médio, na escola:  

_________________________________________________________________________. 

(nome da Escola) 

 
Jacarezinho, _____ de _______________de 2018. 
  
  
  

______________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
 


