
 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu 

 
EDITAL Nº 059/2018 

 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS  
DE ENSINO MÉDIO- 2018 

  
Por ordem do Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, torno 
público o resultado final do processo de seleção Edital nº 059/2018, para seleção de 
estagiários de Ensino Médio, do qual resultaram aprovados os seguintes candidatos: 
  

Classificação Nome completo Prova    
Objetiva 

Prova    
discursiva 

Nota final 

1º MONALIZA MARI'ANA JOVIATTI DANTAS  5,0 3,0 8,0 

2º MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS 4,0 3,5 7,5 

3º GUILHERME ANGST ROYER 4,5 3,0 7,5 

4º IGOR MEIRELES AGUIAR 4,5 2,9 7,4 

5º ALINE MAIA PAULISTA  3,5 3,7 7,2 

6º PEDRO HENRIQUE DA SILVA FURLANETO 4,0 3,1 7,1 

7º SHEILA CASTILLO CAMPOS THOMAZ 4,5 2,6 7,1 

8º LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS 3,5 3,4 6,9 

9º GABRIEL PUMI DA CRUZ 4,0 2,9 6,9 

10º EVALDO LÁZARO TRINDADE 4,0 2,8 6,8 

11º VAGNER ADRIANE MILIOLI FILHO  3,5 3,1 6,6 

12º FERNANDA PRESTES AHRENFELD 4,0 2,6 6,6 

13º JOÃO VITOR SANCHEZ BARRETO 3,0 3,3 6,3 

14º GUILHERME DE MELO MARTINS 3,5 2,7 6,2 

15º RYAN LUCAS VARGAS MATHES 3,5 2,5 6,0 

 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Evandro Lara, Diretor do Núcleo de Apoio Judiciário 
e Administrativo de Foz do Iguaçu, em 28/11/2018, às 17:11, 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 4438524 e o 
código CRC B2972473. 
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EDITAL Nº 059/2018 

O Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, Seção 
Judiciária do Paraná, COMUNICA  a abertura das inscrições para processo seletivo de 
estudantes do Ensino Médio, visando a criação de cadastro de reserva durante o período de 
validade do presente edital de ESTÁGIO REMUNERADO, na Subseção Judiciária de Foz 
do Iguaçu, em conformidade com os normativos a seguir: 

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

- Resolução nº 147 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de abril de 2011, 
publicada no DOU em 18/04/11; 

- Resolução nº 208 do Conselho da Justiça Federal, de 04 de outubro de 2012, 
publicada em 09/10/12; 

- 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; 

- Portaria nº 363 do TRF 4ª Região, de 04 de abril de 2018, publicada 
eletronicamente em 09/04/18. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo visa à formação de cadastro de reserva, podendo os 
aprovados serem aproveitados assim que surgirem novas vagas; 

1.2. Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, realizadas no período da 
tarde, de segunda a sexta-feira. 

1.3. 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. 
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1.4. 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. 

  

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 12/11/2018 a 21/11/2018. 

2.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição 
disponível no seguinte endereço: https://goo.gl/forms/XBlcpL9WmexdgLSy1 

2.3. Na impossibilidade de preencher o formulário acima via internet, o(a) 
candidato(a) poderá preencher formulário físico e entregá-lo pessoalmente no Núcleo de 
Apoio Judiciário e Administrativo de Foz do Iguaçu, situado à Rua Edmundo de Barros, nº 
1989, Jardim Naipi, Foz do Iguaçu, das 13h às 19h, no prazo estabelecido no item 2.1. 

  

3. REQUISITO 

Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio no ano de 2019; 

  

4. DAS PROVAS: 

4.1. A prova terá duração de 04 (quatro) horas e será realizado em única 
etapa, no dia 25/11/2018, às 14h, 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). 

4.2. A avaliação consistirá em: 

a) prova objetiva de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e conhecimentos 
básicos de informática, em especial programas de edição de texto e planilhas de cálculo do 
pacote Microsoft Office (Word e Excel), com 12 (doze) questões de múltipla escolha; 

b) redação de tema livre, de até 20 (vinte) linhas; 
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4.3. É vedado qualquer tipo de consulta durante a prova. 

4.4. Cada questão objetiva terá o valor de 0,5 (cinco décimos) e a prova 
discursiva terá o valor de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos, sendo a nota final o somatório 
simples das notas obtidas nas respostas dos testes em conformidade com o gabarito e da 
nota na questão discursiva, com pontuação total entre 0 (zero) e 10 (dez); 

4.5. Os candidatos deverão: 

a) comparecer munidos de documento de identificação oficial com foto; 

b) utilizar caneta esferográfica azul ou preta para responder as questões da 
prova; 

c) apresentar-se no local da prova com, no mínimo, dez minutos de 
antecedência ao horário de início. 

4.6. Ficarão impedidos de realizar a prova os candidatos que: 

a) comparecerem no local de provas sem documento de identificação oficial 
com foto; 

b) comparecerem no local de provas após o seu início; 

c) tiverem sua inscrição cancelada por inconsistência ou ausência dos dados 
pessoais solicitados. 

d) não respeitarem o horário de término da prova. 

4.7. Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os candidatos que: 

a) usarem ou tentarem usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) forem surpreendidos dando ou recebendo auxílio na resolução das provas; 

c) utilizarem-se de anotações, impressos ou qualquer outro material e consulta; 

d) utilizarem-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o 
armazenamento ou a comunicação de dados e informações; 

e) faltarem com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, as autoridades presentes ou candidatos; 
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f) afastarem-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento ou 

autorização do fiscal; 

g) ausentarem-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas e/ou a 
própria prova; 

h) perturbarem, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

  

5. CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Serão selecionados até 15 (quinze) candidatos, classificados de acordo com 
a maior nota. 

5.2. Será desclassificado o candidato que não obtiver, no mínimo, 3 (três) 
pontos na prova objetiva. 

5.3. Será desclassificado o candidato que não obtiver, no mínimo, 2 (dois) 
pontos na prova discursiva. 

5.4. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerado melhor 
classificado o candidato que: 

a) obtiver maior número de pontos na prova discursiva; 

b) tiver maior idade. 

  

6. RESULTADO 

6.1. O resultado será divulgado até às 19h do dia 30/11/2018, na página da 
Justiça Federal na internet (www.jfpr.jus.br/concursos e estágios/estágios/resultados finais). 

6.2. É de responsabilidade do candidato consultar o site da Justiça Federal para 
tomar conhecimento do resultado e oportunas convocações. 

7. CONTRAÇÃO 

7.1. Para a emissão do contrato, o candidato aprovado deve: 
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a) estar cursando Ensino Médio; 

b) ter 16 anos completos na data da contratação; 

c) estar cadastrado no agente de integração CIEE/PR; 

d) não estar realizando estágio não-obrigatório em outra Instituição; 

e) não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade 
de advogados que atuem em processos neste órgão; 

f) 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. 

7.2. O contrato terá vigência inicial de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, se 
houver interesse das partes, até o limite de 2 (dois) anos ou até a conclusão do Ensino 
Médio, sendo o que ocorrer primeiro. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano a contar da data 
da publicação do resultado final, podendo ser prorrogada por 1 (uma) vez, pelo período de 
6 (seis) meses. 

 8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro desta Subseção 
Judiciária. 

 
Documento assinado eletronicamente por Pedro Carvalho Aguirre Filho, Vice-Diretor do Foro da 
Subseção de Foz do Iguaçu, em 06/11/2018, às 15:39, 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 4254014 e o código CRC E2CE4852. 
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