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EDITAL Nº 054/2018 
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - SUBSEÇÃO DE PITANGA  
 

RESULTADO  
 

O MM. Juiz Federal Christiaan Allessandro Lopes de Oliveira, Diretor do Foro 
da Subseção Judiciária de Pitanga/PR, divulga as notas e torna público o resultado das 
provas para seleção de estagiários realizadas no dia 6 de novembro de 2018, os quais serão 
chamados, obedecida a ordem de classificação, para preenchimento das vagas existentes e 
que surgirem durante o período de validade do certame: 

  
  

NOME  QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 TOTAL
 

SITUAÇÃO  
 

CLASSIFICAÇÃO  

Luiz Carlos Tonello 2,0 3,0 3,0 8,0 
Classificado 

 
1º 

Alice Pedroso 2,0 2,5 3,0 7,5 
Classificada 

 
2º (pelo critério de desempate, 

item 5.2 do Edital) 
Cezar Rodrigues das 
Neves 

2,0 2,5 3,0 7,5 
Classificado 

 
3º 

Danieli Cândida  
Veloso 

1,0 2,0 4,0 7,0 Classificada 4º (pelo critério de desempate, 
item 5.2 do Edital) 

Carlos Henrique dos 
Santos 

2,0 2,5 2,5 7,0 Classificado 5º 

Ana Paloma Salvador 
 

2,0 2,0 2,0 6,0 Classificada 6º 

Elessandra Cristina 
Schavaren 

1,5 2,0 2,0 5,5 Classificada 7º 

Scheila Verneque Ribeiro 2,0 3,0 0,0 5,0 Classificada 8º 
Andre Felipe 
Campanharo 

1,5 2,0 1,0 4,5 Eliminado - 

Poliana Lopes 1,0 1,0 2,0 4,0 Eliminada - 
Gislaine Pauloski 1,0 1,0 2,0 4,0 Eliminada - 
Rauana da Luz Pereira 0,5 0,0 3,0 3,5 Eliminada - 
Erica Schnaider 1,0 0,5 2,0 3,5 Eliminada - 
Amanda Maria de Paula 1,0 2,0 0,5 3,5 Eliminada - 
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Santelli 
Natalia dos Santos do 
Amaral 

1,0 1,0 1,0 3,0 Eliminada - 

Valeria Slivinski da Luz 0,0 1,0 1,5 2,5 Eliminada - 
Mari Andressa Martins 0,0 1,0 1,5 2,5 Eliminada - 
Eliza Milena Kruger Ausente Ausente Ausente Ausente Eliminada - 
Leticia Milene Teodoro Ausente Ausente Ausente Ausente Eliminada - 
Luís Gustavo dos Santos Ausente Ausente Ausente Ausente Eliminado - 
Rodrigo Companholi Ausente Ausente Ausente Ausente Eliminado - 

  

Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região. 

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

Fixe-se uma via do presente edital no átrio do Fórum. 

  

 
Documento assinado eletronicamente por Christiaan Allessandro Lopes de Oliveira, Juiz Federal, 
em 06/11/2018, às 19:49, 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 4406383 e o 
código CRC F7765DC0. 
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PITANGA  
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO – DIREITO 
 

  

Nos termos da Resolução n.º 208/2012 do Conselho da Justiça Federal e 
Instrução Normativa n.º 34/2016 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Juiz Federal 
Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Pitanga, CHRISTIAAN ALLESSANDRO 
LOPES DE OLIVEIRA, COMUNICA aos interessados que, no período de 22 de outubro 
a 31 de outubro de 2018, das 13hs às 18hs, estarão abertas as inscrições para o processo 
seletivo de ESTAGIÁRIO DE  DIREITO , nas seguintes bases: 

  

1. O processo de seleção visa ao preenchimento de 2 (duas) vagas para estágio 
na 1ª Vara Federal de Pitanga, bem como formação de cadastro de reserva para vagas que 
eventualmente venham a surgir durante o período de validade da seleção, observando-se 
nas convocações a ordem final de classificação. 

  

2. Poderão inscrever-se os acadêmicos que ainda não tenham feito estágio na 
Justiça Federal de Pitanga e estejam regularmente matriculados do segundo ao sétimo 
semestre do Curso de Direito. 

2.1. Os candidatos devem possuir cadastro no CIEE, ter idade mínima de 16 
anos, não estar realizando estágio não-obrigatório em outra Instituição, não possuir vínculo 
profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem em 
processos neste órgão e não possuir vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor 
investido em cargo de direção ou de assessoramento na Subseção Judiciária de Pitanga. 

2.2. A comprovação da regularidade da matrícula ocorrerá apenas após a 
convocação. 

  

 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Pitanga  

 
3. No ato de inscrição, a ser efetivada na sede da Subseção Judiciária Federal de 

Pitanga, localizada na Rua João Gonçalves Padilha, 410, Centro, Pitanga/PR, telefone 
3646-8600/8602, o(a) candidato(a) deverá preencher ficha de inscrição e apresentar 
"curriculum vitae" (com a indicação de telefone e e-mail válidos para receber os 
competentes comunicados), acompanhado de cópia da Carteira de Identidade e CPF. 

3.1 Também será admitida inscrição por e-mail, mediante o envio da 
documentação acima indicada para o endereço prpig01dir@jfpr.jus.br. A inscrição apenas 
será considerada realizada com a confirmação de recebimento do e-mail pela Direção de 
Secretaria da 1ª Vara Federal de Pitanga. 

  

4. O processo de seleção abrangerá as matérias descritas no Anexo do presente 
edital e será realizado mediante aplicação de três questões dissertativas, sendo que as duas 
primeiras envolverão casos práticos. 

4.1. A primeira questão terá pontuação máxima de 2,0 (dois) pontos; a segunda 
terá pontuação máxima de 3,0 (três) pontos; e a terceira terá pontuação máxima de 5 (cinco) 
pontos; 

4.2. A avaliação das respostas abrangerá o domínio do tema jurídico, expresso 
pela sua compreensão, fundamentação e consistência da argumentação (observando os 
princípios de produção de textos objetivos, claros e coesos), bem como pelo domínio do 
padrão culto da língua portuguesa; 

4.3. A prova será realizada no dia 6 de novembro de 2018, às 14 horas, na 
Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná – UCP, localizada na Av. Universitária, 
s/n, Campus Julio Podolan, Pitanga/PR. 

4.4 Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 10 minutos 
antes do início da prova, sob pena de desclassificação, munidos de caneta esferográfica e 
carteira de identidade ou documento equivalente. 

4.5 A prova terá a duração de 3 horas. 

4.6 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e implicará a eliminação do certame. 
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4.7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta e os eventuais aparelhos 

eletrônicos portados pelos candidatos deverão ser desligados e deixados com o fiscal da 
prova antes do seu início. 

4.8 Havendo necessidade, o local e/ou a data da prova poderão ser alterados 
pela Direção do Foro, comunicando-se previamente (por e-mail) todos os candidatos. 

  

5. A lista dos acadêmicos classificados será ordenada pela pontuação, em 
ordem decrescente, considerada a soma das notas obtidas nas questões. 

5.1 Serão considerados classificados apenas os candidatos que obtiverem 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento, ficando os demais automaticamente eliminados 
do processo seletivo. 

5.2 No caso de empate entre os candidatos, observar-se-ão os seguintes critérios 
de desempate, na seguinte ordem: a) maior nota na 3ª questão, ou b) maior idade. 

  

6. O estagiário perceberá a título de auxílio financeiro (bolsa-estágio) a 
importância mensal de R$833,00 (oitocentos e trinta e três reais), conforme Portaria n.º 
121/2013 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como, a título de auxílio-
transporte, a importância de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por dia efetivamente 
estagiado, conforme Portaria 363/2018 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

  

7. A duração do estágio, sempre a critério da Direção do Foro, terá período 
máximo de 2 (dois) anos, sem direito à efetivação; 

7.1 A carga horária é 20 horas semanais, a serem cumpridas de segunda a sexta-
feira, no horário compreendido entre as 13h e 18h. 

  

8. É vedada a contratação de estagiário que possuir vínculo profissional, ou de 
estágio, com advogado ou sociedade de advogados que atuarem em processos no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. 
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9. 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 outro órgão público, salvo o curricular na própria Instituição de Ensino Superior, 
sob pena de imediato desligamento, sem prejuízo de outras sanções legais por eventual 
declaração falsa. 

  

10. O resultado final da seleção será divulgado em edital publicado no mural da 
Justiça Federal - Subseção Judiciária de Pitanga e na página da internet (www.jfpr.jus.br). 

  

11. Caberá a(o) candidato(a) indicar o telefone de contato e endereço eletrônico 
válido e ativo para receber comunicações acerca da seleção e ser contatado em caso de ser 
selecionado para contratação, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 

  

12. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data 
de divulgação do resultado final, e poderá ser prorrogado por mais um ano, a critério da 
Administração. 

  

13. Eventuais questões omissas acerca do certame serão decididas pelo Juiz 
Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Pitanga. 

  

14. Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção 
Judiciária, em local visível ao público, bem como encaminhando-se cópia a órgãos públicos 
e às Universidades/Faculdades do município e região. 

  

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

 
 

Documento assinado eletronicamente por Christiaan Allessandro Lopes de Oliveira, Juiz 
Federal, em 18/10/2018, às 15:50, 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 4379934 e o 
código CRC 50D9616C. 
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Publicado no site www.jfpr.jus.br em 16/10/2018 
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ANEXO 

  

PORTUGUÊS 

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. 
Pontuação. Sintaxe. Redação. 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL  

Constituição Federal de 1988: Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da nacionalidade. Direitos 
políticos. Organização do Estado. Administração pública. Servidores públicos civis e 
militares. Organização dos Poderes. Processo Legislativo. Poder Executivo. Poder 
Judiciário. Funções essenciais à Justiça. 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015): Das Normas Fundamentais e da Aplicação 
das Normas Processuais. Da Jurisdição e Da Ação. Da competência. Das partes e dos 
procuradores. Dos procuradores. Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça. Do Ministério 
Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria Pública. Da forma, do Tempo e do Lugar 
dos Atos Processuais. Dos prazos. Das Comunicações dos Atos processuais. Das nulidades. 
Da distribuição e do Registro. Do Valor da Causa. Da petição inicial. Da contestação. Da 
reconvenção. Da revelia. Da sentença e da coisa julgada. Das diversas espécies de 
execução. Dos recursos. 

Dos Juizados Especiais Federais: Lei nº 10.259/01 Dos Juizados Especiais Cíveis e nº 
9.099/95. Lei nº 11.419/2006 – Lei do Processo Judicial Eletrônico. 

NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

Da Seguridade Social: Disposições Gerais, Da Previdência Social, Da Assistência Social – 
artigos 194, 195, 201, 202, 203 e 204 da Constituição da República. Lei nº 8.213/91. Lei n.º 
8.742/93. 

 


