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EDITAL Nº 055/2019 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE INFORMÁ TICA  
1ª VARA FEDERAL DE PATO BRANCO  

  
Visa tornar público o resultado final do processo seletivo de Estagiários. 

  

O Dr. RAFAEL WEBBER, MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de 
Pato Branco, Seção Judiciária do Paraná, TORNA PÚBLICO o resultado final da 
seleção de candidatos ao Estágio Remunerado na área de Informática (Edital n. 
055/2019), conforme a seguir especificado: 

  
NOME  RG ou CPF Nota prova objetiva Classificação 
Vinicius Arantes de Souza 025.665.821-81 9,25 1º 
Maira Wehebrink 044.651.209-58 7,00 2º 
Diego de Lima Rodrigues 099.059.049-64 5,25 3º 

 

2. Conforme item I. 6. do Edital n. 055/2019, o candidato classificado em 1º lugar será 
convocado para assumir a vaga e os demais formarão cadastro de reserva e serão 
convocados na medida em que surgirem vagas na vigência deste processo seletivo. 

3. Dê-se ampla divulgação, afixando-se cópia na sede desta Subseção Judiciária, em local 
visível ao público. 

4. 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). 

 
Documento assinado eletronicamente por Rafael Webber, JUIZ FEDERAL , em 13/12/2019, às 
15:23, 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 4965109 e o 
código CRC F2B8E859. 
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EDITAL Nº 055/2019 
 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS  
                                                                                                                                                   
                                                                                  

Visa divulgar a realização de processo seletivo para a contratação de estagiário de nível 
superior – área informática para a 1ª Vara Federal de Pato Branco, e esclarecer os critérios 
para a efetivação do certame. 

 

Nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 208/2012 do 
Conselho da Justiça Federal e da Instrução Normativa nº 34/2016 do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, o Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Pato 
Branco, Dr. RAFAEL WEBBER, TORNA PÚBLICO e COMUNICA aos interessados 
que, no período de 03 de dezembro a 12 de dezembro de 2019, das 13h às 18h, estarão 
abertas as inscrições para o processo seletivo de Estágio Remunerado na área de 
Informática , conforme condições a seguir especificadas: 

 
I - DO CRONOGRAMA  

1. Inscrições: 03/12/2019 a 12/12/2019 

2. Provas: 13/12/2019 

3. Resultado final: 16/12/2019 

  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. Escolaridade/Pré-requisito: 

1.1 O candidato deverá estar regularmente matriculado e cursando o curso de graduação de 
nível superior na área de Informática, faltando no mínimo dois anos para sua formatura, 
contados a partir da data de abertura das inscrições. 
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1.2 Não estar cursando nenhuma dependência. 

1.3 Conhecimentos em hardware, ambiente Windows versões 7, 8 e 10; pacote de 
aplicativos Microsoft Office, configuração básica de rede (incluindo cabeamento). 

1.4 Ser cadastrado no CIEE/PR. 

1.5 Ter idade mínima de 16 anos. 

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

1.7 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. 

1.8 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 (Art. 30, da IN 34/2016). 

  

2. Bolsa de Estágio: O acadêmico/estagiário receberá a título de bolsa a importância 
mensal de R$ 1.091,75, conforme Portaria nº 121, de 07 de fevereiro de 2013 da 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fixada nos termos e limites da IN 
34/2016, que dispõe sobre o Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. O valor da bolsa poderá sofrer alterações durante o período de estágio. 

  

3. Auxílio transporte: O acadêmico/estagiário receberá a título de auxílio transporte a 
importância de R$ 9,07 (oito reais e treze centavos) por dia efetivamente estagiado, 
conforme Portaria nº 841, de 08/08/2019, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região. 

  

4. Jornada de Estágio: 20 horas semanais, a serem cumpridas de segunda à sexta-feira, 
das 13 às 17 horas. 
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5. Das Atividades de Estágio: Compete ao estagiário(a) selecionado(a) realizar atividades 
de apoio nas atribuições pertinentes à Seção de Apoio Judiciário Administrativo (SEAJA) 
da Subseção Judiciária de Pato Branco e atividades relacionadas aos sistemas 
informatizados da subseção. 

  

6. Vagas Ofertadas: uma vaga e formação de cadastro reserva, na hipótese de haver 
ampliação na lotação ora estabelecida, desistência ou não prorrogação do estágio, dentro do 
período de validade do edital. 

  

7. Prazo de validade do presente edital: 01 (um) ano, a partir da homologação do 
resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual período. 

  

II - DAS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição será feita, gratuitamente, mediante preenchimento do formulário que 
constitui o anexo I deste Edital e do seu respectivo envio, digitalizado, para o endereço 
eletrônico prpbr01@jfpr.jus.br , juntamente com a digitalização do RG e do CPF do 
candidato, no período de 03 a 12 de dezembro de 2019. Não serão aceitas inscrições 
efetuadas fora desse período. A confirmação da inscrição se dará por resposta ao e-mail. 
Caso o candidato não tenha recebido a confirmação de inscrição até às 19h do dia 12 de 
dezembro de 2019, deverá entrar em contato com a Secretaria da Vara, através do telefone 
(46) 3272.1900. 

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

  

III – DA SELEÇÃO 

A seleção será feita mediante teste seletivo classificatório. 

O teste seletivo será realizado no auditório da Subseção Judiciária de Pato Branco, na Rua 
Itacolomi, 710, Centro, Pato Branco/PR, no dia 13 de dezembro de 2019 (sexta-feira), 
devendo o candidato estar presente no local até às 13h20min, sob pena de eliminação. 
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A duração da prova será de no máximo 3 (três) horas, com inicio às 13h30min e término às 
17h30min. Serão 40 (quarenta) questões de múltipla escolha referentes a conhecimentos em 
informática, sendo cada questão com peso igual a 0,25. 

Os candidatos deverão estar munidos de documento de identidade e caneta esferográfica na 
cor preta ou azul. Não será permitido o uso de calculadora ou qualquer outro tipo de 
equipamento eletrônico. 

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

  

IV – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

1. Aos candidatos será atribuída nota levando-se em conta o desempenho no teste escrito 
sendo eles classificados em ordem decrescente de pontuação. 

2. Em caso de empate no teste escrito, terá preferência o candidato com mais idade, 
considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento. 

  

V – DA  DIVULGAÇÃO 

1. O resultado da seleção será divulgado no dia 16/12/2019, no site da Justiça Federal 
(www.jfpr.jus.br/estagios), no quadro de avisos, no Hall de entrada da Secretaria da 1ª Vara 
Federal. 

2. Somente serão divulgados os nomes e notas dos quatro primeiros classificados. O 
restante dos candidatos, se assim o quiserem, poderão ter acesso à sua prova, nota e 
classificação no processo seletivo comparecendo pessoalmente na sede da Justiça Federal 
de Pato Branco (não será permitida qualquer forma de cópia da prova). 

  

 VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A vigência inicial do contrato de estágio é de 12 meses, com possibilidade de 
prorrogação por igual período, sendo que o mesmo poderá ser rescindido, a qualquer 
tempo, por ambas as partes. 
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2. O candidato convocado que abdicar da vaga de estágio, deverá comparecer à sede da 
Justiça Federal em Pato Branco, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação 
(por telefone ou e-mail), para a assinatura do termo de desistência. Se o candidato não 
observar este prazo, será considerado que houve desistência tácita, podendo ser convocado 
imediatamente o próximo candidato aprovado. 

Publique-se. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Rafael Webber, JUIZ FEDERAL , em 03/12/2019, às 
14:49, 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 4945205 e o 
código CRC 35715B97. 
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ANEXO I  
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E FICHA DE QUALIFICAÇÃO  
 

Exmo(a). Sr(a). Dr. Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Pato Branco. Eu, abaixo 
qualificado(a), requeiro a homologação da inscrição para participar do Processo Seletivo 
para preenchimento de uma vaga e formação de cadastro de reserva (a critério da 
administração) para estágio nessa Unidade da Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado 
do Paraná. 

(Preencha de forma cuidadosa e completa esta ficha) 

NOME:___________________________________________________________________ 

Dados Pessoais 

Data de nascimento:____/____/____       Idade:________  Estado Civil________________ 

Naturalidade______________________________________________________________   

Endereço Residencial:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fone Residencial _____________  Celular ________Fone para Recados_______________ 

E-mail________________________________ 

Instituição de Ensino:______________________________________________________ 

Período/ano:________________________________________Turno__________________ 

Experiência profissional 

Empresa/Instituição atual_____________________________________________________ 

Período___________a_______________________________________________________ 

Atividades executadas_______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d)  Conhecimentos adquiridos 

Como você classifica seus conhecimentos nas áreas relacionadas? 

Escala:  1- Nenhum Conhecimento 

              2- Regular 

              3- Bom 

              4- Muito Bom 

(   ) Datilografia        (   ) Digitação                          (   ) Informática                  (   ) Cálculos 

(   ) Contabilidade     (   ) área Administrativa          (   ) área jurídica                 (   )  redação 
própria 

(   ) área de saúde      (   ) tramitação de processos   (   ) área de rec. Humanos   (   ) 
recepção/atendimento ao público 

Das disciplinas cursadas, com qual você mais se identificou? Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) Aspectos pessoais 

O que determinou o seu interesse ou sua preferência pelo curso escolhido? 

_________________________________________________________________________ 

Quais suas expectativas a respeito das habilidades a serem desenvolvidas no estágio? 

_________________________________________________________________________ 

 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Pato Branco 

 
Prefere trabalho isolado ou em grupo? Justifique. 

_________________________________________________________________________ 

Qual é sua reação e sentimento diante de uma situação inesperada? 

_________________________________________________________________________ 

Quais características você tem que considera adequadas às atividades a serem 
desenvolvidas? 

_________________________________________________________________________ 

Cite dois defeitos e duas qualidades suas: 

_________________________________________________________________________ 

Documentos que devem acompanhar este Requerimento de inscrição e Ficha de 
Qualificação: 

Cópia de documento de identificação com foto e CPF; 

Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior, indicando o semestre 
atualmente cursado pelo candidato. 
  

Este formulário deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado para o e-mail 
prpbr01@jfpr.jus.br, juntamente com as cópias digitalizadas dos documentos acima 
referidos. A confirmação da inscrição será feita por resposta à mensagem eletrônica 
referida. 

_________________________________________________________________________ 

Pato Branco/PR, _____ de ________________ de 2019.   

Ass.: __________________________________________ 

 


