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EDITAL Nº 069/2018 

 

A subseção Judiciária da Justiça Federal de Toledo torna público o resultado do 
teste seletivo para estagiários de Administração e Ciências Contábeis, nos termos da 
Resolução nº 208, de 04 de outubro de 2012 do CJF e nos termos da Instrução Normativa 
nº 34/2016 do TRF da 4ª Região. 

  
 CLASSIFICAÇÃO                                                                                                
   

NOME DO CANDIDATO  NÚMERO DO CANDIDATO NOTA CLASSIFICAÇÃO 

Anderson Wilian Feix 1 7,75 1º 

Augusto Henrique Viera 3 6,75 2º 

Willian Tiago Langer  4 6,25 3º 

Andreza Janaína Lamb 2 5,5 4º 

  
 

 
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pereira Dutra, Juiz Federal, em 
17/01/2019, às 17:19, 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 4504285 e o 
código CRC 49EA1FE6. 
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EDITAL Nº 069/2018 
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
E/OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

  

A Subseção Judiciária da Justiça Federal de Toledo torna público a abertura de inscrições 
para a realização de Teste Seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga de estágio, 
bem como, à formação de cadastro de reserva para estagiário, nos termos da Resolução n.º 
208, de 04 de outubro de 2012, do CJF e nos termos da Instrução Normativa 34, de 28 de 
novembro de 2016, do TRF/4ª Região, o qual será regido de acordo com as instruções que 
ficam fazendo parte integrante do presente Edital. 

  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - Escolaridade/Pré-requisito para inscrição: estar o candidato regularmente 
matriculado e cursando entre o 2º e 4º períodos do Curso de Administração de Empresas 
e/ ou Ciências Contábeis no 2º semestre de 2018. 

  

2 - Bolsa de estágio: O acadêmico/estagiário perceberá a título de bolsa a importância 
mensal de R$ 833,00 (oitocentos e trinta e três Reais), conforme Portaria n.º 121, de 07 de 
fevereiro de 2013 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fixada nos 
termos e limites da IN-34, de 28 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Programa de 
Estágio no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

  

3 - Auxílio transporte:  O acadêmico/estagiário perceberá a título de auxílio transporte a 
importância de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por dia efetivamente estagiado, 
conforme Portaria n.º 363, de 04 de abril de 2018 da Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. 

  

4 - Jornada de Estágio: 20 (vinte) horas semanais. 
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5 - Vagas Ofertadas: A presente seleção tem por finalidade o preenchimento de uma vaga 
de estágio, bem como, a formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas que 
vierem a ser ofertadas no decorrer do prazo de validade do Teste. O número de vagas 
poderá originar-se da ampliação na lotação ora estabelecida, dos casos de desistência ou 
não prorrogação de estágio ora em andamento. 

  

5.1 - As atividades a serem desenvolvidas pelo ocupante da vaga compreendem: 

  

5.1.1 - Prestar informações ao público interno e externo a respeito de assuntos 
administrativos e/ou processuais (através de atendimento realizado no balcão, por telefone e 
e-mail); 

  

5.1.2 - Elaborar documentos diversos: cartas, relatórios, memorandos, e outros documentos; 

  

5.1.3 - Proceder à resolução ou encaminhamento de demandas relacionadas à estrutura 
física, móveis, materiais e parque de informática da Subseção; 

  

5.1.4 - Manter organizado o arquivo de documentos e a guarda de materiais; 

  

5.1.5 - Elaborar planilhas e demonstrativos; 

  

5.1.6 - Demais atividades determinadas pelos superiores hierárquicos, relativas aos serviços 
atinentes ao objeto da Subseção. 

  

6 - A aprovação no Teste Seletivo não gera direito à contratação. 
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DAS VEDAÇÕES 

  

7 - De acordo com a IN 34, do Tribunal Regional Federal da 4ª região: 

Art. 27. É vedada, em qualquer caso, a contratação de estagiário: 

I – que possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de 
advogados que atuem em processos na Justiça Federal; 

II – para servir como subordinado a magistrado ou a servidor investido em cargo de direção 
ou de assessoramento que lhe seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive. 

§ 1º Aplica-se à contratação de estagiário no âmbito da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, remunerado ou não, a vedação de nepotismo prevista no art. 2º da 
Resolução CNJ nº 7, de 18 de outubro de 2005, exceto se o processo seletivo que deu 
origem à referida contratação for precedido de convocação por edital público e contiver 
pelo menos uma prova escrita não identificada que assegure o princípio da isonomia entre 
os concorrentes. 

§ 2º O estudante, no ato da assinatura do termo de compromisso de estágio, deverá firmar 
declaração de que não possui nenhum dos vínculos vedados por este artigo, conforme 
modelo constante do anexo desta IN, tendo como obrigação informar eventual alteração de 
suas condições. 

§ 3º A inobservância das vedações previstas neste artigo ou a comprovação, a qualquer 
tempo, de que não é verdadeira a declaração a que se refere o § 2º deste artigo acarretarão o 
desligamento, imediato e de ofício, do estagiário. 

Art. 28. Não poderá realizar estágio não obrigatório nos órgãos de que trata o art. 4º desta 
Instrução Normativa: 

I – o ocupante de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da 
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios; 

II – o militar da União, dos estados ou do Distrito Federal; 

III – o titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; 
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IV – o servidor do Ministério Público. 

Art. 30. 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. 

  

DAS INSCRIÇÕES 

  

8 - As inscrições estarão abertas no período de 10 a 19 de dezembro de 2018, em dias 
úteis, no horário das 13 às 18 horas. 

  

9 - Para inscrever-se o candidato deverá apresentar-se na sede da Justiça Federal em 
Toledo, localizada na Avenida José João Muraro 153, centro, nesta cidade, munido do 
original da Cédula Oficial de Identidade ou outro documento de identificação, com foto (o 
mesmo documento também deverá ser apresentado no dia do teste) e preencher a Ficha de 
Inscrição (disponível no ato da inscrição). 

  

10 - Será possível a qualquer tempo a anulação da inscrição, teste ou admissão do 
candidato, desde que verificadas irregularidades na prova ou nos documentos apresentados. 

  

11 - A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 

  

DA PRESTAÇÃO DO TESTE SELETIVO  

  

12 - A seleção será realizada através de prova contendo as seguintes questões: 
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a) 04 (quatro) questões discursivas, relacionadas a questões atuais e às habilidades 
necessárias para o exercício do estágio, com peso 1,25 cada; e, 

  

b) 20 (vinte) questões objetivas sobre as matérias abaixo, com peso 0,25 cada: 

Informática aplicada – computadores e redes; 

Língua Portuguesa 

  

13 - As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não sendo permitida, 
durante sua realização, a comunicação entre os candidatos ou a utilização de aparelhos 
eletrônicos. 

  

14 - A prova será realizada no dia 15 de janeiro de 2019, das 14 às 17 horas, na sala 101 
do bloco 01, Campus da Faculdade Assis Gurgacz - FAG, localizada na Avenida Ministro 
Cirne Lima, 2565 – CEP: 85.903-590, tel: 3277-4000, Jardim Coopagro, Toledo/PR, 
oportunidade em que os candidatos deverão apresentar-se munidos da via original de 
documento de identificação, com foto, bem como de caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

  

14.1 - O acesso à sala de realização da prova somente será permitido até às 14 horas. 

  

15 - Não será dada vista das provas após sua realização, nem serão admitidos pedidos de 
revisão. 

  

16 - O candidato aprovado e convocado para o estágio deverá apresentar declaração de 
matrícula e outros documentos que se fizerem necessários para a formalização do termo de 
compromisso, cujo rol está disponível no site www.jfpr.jus.br/estágios. 
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DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

17 - O resultado desta seleção será divulgado até o dia 21 de janeiro de 2019 no site 
www.jfpr.jus.br/estágios 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

18 - A presente seleção de estágio terá validade por um ano a partir da divulgação do 
resultado definitivo, podendo, a critério da Direção do Foro da Subseção Judiciária de 
Toledo, ser prorrogado por mais seis meses. 

  

19 - O candidato aprovado poderá ser contratado pelo período de 01 (um) ano, podendo seu 
contrato ser prorrogado, a critério das partes, por mais 01 (um) ano. 

 
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pereira Dutra, Juiz Federal, em 29/11/2018, 
às 17:54, 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 4438014 e o 
código CRC 6E09D177. 
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