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EDITAL Nº 020/2020 
 

RESULTADO DA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 
ESTÁGIO REMUNERADO 

Os Juízes Federais José Carlos Fabri e Daniel Luís Spegiorin, Diretor e 
Vice-Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Umuarama, respectivamente, no uso 
de suas atribuições legais, tornam público o resultado da seleção para 
preenchimento de vagas de ESTÁGIO REMUNERADO, em nível superior 
(acadêmicos de direito), na Justiça Federal - Subseção Judiciária de Umuarama. 

 Lista geral dos classificados: 

Classif. Nome Média 

1º LIVIA TONINATO VIGNOTO 88,83 

2º KAUANE GABRIELA PERBELINI NASCIMENTO 88,27 

3º LUCIANA FERREIRA DA SILVA 87,73 

4º NATHALIA VENDRAMINI DOS SANTOS 86,07 

5º CLARA LUANA DE ANDRADE 86,03 

6º NATHAN FAUST BURIGO 85,97 

7º RUAN VICTOR SOUZA LOPES 85,30 

8º BEATRIZ CONSTATINO DOS SANTOS 84,60 

9º JOYCE CASEIRO OLIVEIRA 84,37 

10º NICOLE FERNANDA MANDUCA DE CARVALHO 84,00 

11º JOÃO PEDRO NOVAIS FERNANDES 83,64 

12º HUGO LEONARDO SCARPANTE 83,57 

13º IGOR FERREIRA STEVANATTO 83,33 

14º MILENI TAVARES DE VICENTE 83,11 

15º AMANDHA AKEMY VOLPATO DE PAULA 82,74 

16º FERNANDA DE LIMA BUENO 82,54 

17º ISABELA BUOSI RIBEIRO 81,37 

18º DANILO MORENO COUTINHO 80,26 

19º HELLOA NISHINA FARIA 79,79 

20º MATHEUS BALANI FIGUEIREDO 79,67 

21º ALISSON LUIZ ALMEIDA 79,30 

22º JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA ASSIS 78,50 

23º PAMELA DOS SANTOS WESOLOWSKI 78,49 

24º CARINA DE OLIVEIRA 77,43 

25º VITORIA LOPES ALMEIDA 77,37 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Umuarama 

 

 

26º PEDRO HENRIQUE PINHEIRO MEIER 76,31 

27º JESSICA RODRIGUES SANTOS 76,30 

28º BRENDA RAFAELA TOLOMEOTTI FURTADO 76,26 

29º GABRIEL PARREIRA DE LIMA 76,15 

30º ANDREIA ALVES DE FREITAS 76,03 

31º JENNIFER CANDIDO DE REZENDE 75,59 

32º LUANA GABRIELA DE OLIVEIRA SOUZA 74,23 

33º RHAIAN MIGUEL DIAS DO NASCIMENTO 73,52 

34º FRANCIELLE APARECIDA DE FREITAS SILVA 72,92 

35º ANDREA CARLA FREIRIA ALVES DE SENA 71,90 

36º ANA BEATRIZ ZOBIOLO NOGUEIRA 71,41 

37º THAINA RAMOS PEDRO 68,73 

38º BRENDA LAIS DOS SANTOS SILVA 67,69 

39º ISABELA PEREIRA DE SOUZA 60,48 

  

Classificados de acordo com o §3º do art. 9º da IN 34/2016 do TRF4: 

Classif. Nome Média 

1º LUCIANA FERREIRA DA SILVA 87,73 

2º MILENI TAVARES DE VICENTE 83,11 

3º ALISSON LUIZ ALMEIDA 79,30 

4º ISABELA PEREIRA DE SOUZA 60,48 

  

Publique-se. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Luis Spegiorin, Juiz Federal Vice-Diretor do Foro, 
em 23/11/2020, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 
Documento assinado eletronicamente por José Carlos Fabri, Juiz Federal Diretor do Foro, em 
24/11/2020, às 13:55, 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 5380716 e o código 
CRC 4BA841CE. 
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EDITAL Nº 020/2020 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA JUSTIÇA FEDERAL 
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UMUARAMA 

  

Os Juízes Federais José Carlos Fabri e Daniel Luís Spegiorin, Diretor e Vice-
Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Umuarama, respectivamente, no uso de 
suas atribuições legais, tornam pública a abertura de inscrições ao processo seletivo 
para preenchimento de vagas de estagiários existentes e de outras que eventualmente 
surjam nas unidades judiciárias e administrativa da Subseção Judiciária Federal de 
Umuarama, o qual será regido pelas instruções deste edital e pelas disposições 
normativas da Resolução nº 208, de 04 de outubro de 2012, do Conselho da Justiça 
Federal e da Instrução Normativa (IN) nº 34, de 24 de novembro de 2016, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Local de estágio: Varas Federais, Ceman (Central de Mandados) e Seaja (Seção 
de Apoio Judiciário e Administrativo) da Subseção Judiciária de Umuarama. O 
candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer uma dessas unidades, a critério 
da Administração (Direção do Foro). 

1.2. Validade do processo seletivo: 01 (um) ano a contar da data de divulgação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, a critério da 
Administração (Direção do Foro). 

1.3. Carga horária/jornada:  A carga horária é de quatro horas diárias (vinte horas 
semanais), a serem cumpridas de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 17h. 

1.4. Remuneração: R$833,00 (oitocentos e trinta e três reais) mensais, a título de 
auxílio financeiro, e R$ 9,07 (nove reais e sete centavos), por dia efetivamente 
estagiado na sede da Justiça Federal, a título de auxílio transporte. 

1.5. Duração do estágio: A duração do estágio é de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado, a critério das partes, até o limite máximo de 02 (dois) anos. A 
qualquer tempo o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração. 

2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO: 

2.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo e realizar o estágio os acadêmicos 
regularmente matriculados neste ano de 2020 no 2º (segundo) e no 3º (terceiro) ano 
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do curso superior de Direito e que, no ano 2021, sejam matriculados no 3º (terceiro) 
e 4º (quarto) ano do curso.  

2.2. O candidato não poderá possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado 
ou sociedade de advogados que atuem nesta Subseção Judiciária, no momento da 
contratação. 

2.3. O candidato não poderá, se aprovado, servir como subordinado a magistrado ou a 
servidor investido em cargo de direção ou assessoramento que lhe seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive. 

2.4. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição. 

2.5. O candidato deverá estar matriculado em uma instituição de Ensino Superior 
conveniada com o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), no 
momento da inscrição. 

2.6. Possuir cadastro ativo e atualizado junto ao Centro de Integração Empresa-
Escola do Paraná (CIEE/PR), no momento da contratação. 

3. DAS VAGAS: 

3.1. A Subseção Judiciária de Umuarama dispõe, atualmente, de 05 (cinco) vagas 
para provimento. O candidatos classificados além desse número de vagas ficarão 
em cadastro de reserva para provimento de vagas abertas no decorrer do prazo de 
validade do presente processo seletivo.  

3.2. Nos termos do § 3º do art. 9º da IN 34/2016, do total das vagas de estágio da 
Subseção Judiciária de Umuarama, devem ser reservados aos acadêmicos negros um 
percentual mínimo de 20%, assim considerados os candidatos que se autodeclararem 
pretos ou pardos, no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

3.3. Nos termos do § 5º do art. 9º da IN 34/2016, do total das vagas de estágio 
da  Subseção Judiciária de Umuarama, devem ser reservados 10% para pessoas com 
deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais do 
estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais que 
serão atendidas por este edital. O acadêmico com deficiência, que desejar participar 
das vagas reservadas, deverá no ato da inscrição informar sua condição (natureza 
da deficiência), podendo lhe ser exigida prova médica dessa condição no momento de 
eventual contratação.  
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3.4. Caso a aplicação dos percentuais estabelecidos nos itens 3.2 e 3.3 resultem em 
número fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, em 
caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número 
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

3.5. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição do processo seletivo, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 
administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 

3.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo 
seletivo e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, 
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis previstas na legislação.  

3.7. Na hipótese de não haver candidatos com deficiência e/ou negros aprovados em 
número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão providas pelos 
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no processo 
seletivo.  

3.8. A nomeação dos candidatos classificados observará os critérios de alternância e 
de proporcionalidade, considerando a relação entre o número total de vagas de 
estágio da Subseção Judiciária de Umuarama e o número de vagas reservadas a 
candidatos com deficiência e a candidatos negros, nos termos dos itens 3.2 e 3.3 deste 
edital.  

4. DA INSCRIÇÃO: 

4.1. As inscrições estarão abertas no período de 05 a 18 de Novembro de 2020 (até 
às 23h59min) e serão feitas exclusivamente pelo endereço de e-mail  da Seaja 
(Seção de Apoio Judiciário e Administrativo) da Subseção Judiciária de 
Umuarama: umuseaja@jfpr.jus.br. Serão desconsiderados pedidos de inscrição 
encaminhados para outros endereços de e-mail. 

4.2. No campo assunto do e-mail o candidato deverá escrever "Inscrição seleção 
estagiários" (sem aspas). Poderão ser desconsiderados pedidos de inscrição que não 
contenham essa identificação no campo assunto.  

4.3. Ao e-mail com pedido de inscrição os candidatos devem anexar, em arquivos 
digitalizados com boa resolução, no formato "pdf" ("portable document format"), os 
seguintes documentos:  

4.3.1. Obrigatoriamente: 
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a) Ficha de Inscrição, conforme modelo do Anexo I deste edital, devidamente 
preenchida; 

b) Documento de identidade válido com foto (CNH/RG/Passaporte); 

c) Extrato individual com todas as notas obtidas desde o início do curso até o 
primeiro semestre de 2020. 

4.3.2. Facultativamente: 

a) Para os candidatos que optem pelas vagas de cotistas negros, Ficha de 
Autoidentificação, conforme modelo do Anexo II deste edital, devidamente 
preenchida. 

4.4. Na ficha de inscrição, o candidato deverá informar, em campo próprio, a média 
geral de todas as notas obtidas desde o início do curso até o primeiro semestre de 
2020, independentemente de estar cursando, atualmente, o segundo ou o terceiro ano, 
incluindo todas disciplinas já cursadas até o momento (obrigatórias e 
optativas/complementares). A média deve ser informada em formato de número 
decimal, de 0 (zero) a 10 (dez), considerando até o segundo algarismo após a vírgula 
(exemplo: 8,27).  

4.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato apurar a média de suas notas e 
informá-la corretamente na ficha de inscrição. A média informada será conferida pela 
Administração antes da contratação, mediante análise do histórico acadêmico/escolar, 
que deverá ser solicitado pelo candidato à Instituição de Ensino e entregue junto com 
os demais documentos necessários para a celebração do contrato de estágio.  

4.6. Caso seja verificada a existência de declaração falsa ou irregularidades na 
documentação, o candidato será excluído do processo seletivo ou, se for o caso, terá 
seu contrato anulado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos dos itens 
3.5 e 3.6 deste edital.  

4.7. O prazo para inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Administração 
(Direção do Foro). 

4.8. A inscrição do acadêmico implicará a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.9. Não serão aceitas inscrições de estudantes que já participaram do Programa de 
Estágio e que tiverem sido desligados por conduta incompatível com a exigida pela 
Justiça Federal. 

5. DA SELEÇÃO: 
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5.1. A seleção será feita exclusivamente pelo aproveitamento acadêmico dos 
candidatos no curso superior de Direito, de forma objetiva, classificando-os pela 
média de todas as suas notas, em ordem decrescente, no formato mencionado no item 
4.4 deste edital, considerando todas as notas obtidas por eles desde o início do curso 
até o primeiro semestre de 2020, independentemente de estarem cursando, 
atualmente, o segundo ou o terceiro ano, incluindo todas as disciplinas já 
cursadas (obrigatórias e optativas/complementares).  

5.2. Para os candidatos inscritos, que entregarem a documentação dentro do prazo, 
serão elaboradas três listas de classificação. Uma lista geral, que contemplará todos 
os candidatos, e outras duas específicas, que contemplarão apenas os candidatos que 
participaram do processo seletivo na condição de cotista (itens 3.2 e 3.3), os quais 
terão seus nomes publicados na lista geral e em uma das listas específicas, conforme 
o caso.  

5.3.  Serão observados os seguintes critérios de desempate, em ordem 
sucessiva: a) candidato que estiver cursando, no ato da inscrição, ano mais avançado 
do curso de Direito; b) maior idade.  

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

6.1. O resultado final será divulgado na página da Justiça Federal 
na internet (https://www.jfpr.jus.br/estagio) até o dia 25 de Novembro de 2020. 

7. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO: 

7.1. Não poderá ingressar no Programa de Estágio o acadêmico que, por ocasião da 
convocação, estiver a menos de 12 (doze) meses da conclusão do curso. 

7.2. O estágio deverá ser prestado em regime de exclusividade, ficando vedada a 
participação em mais de um estágio de forma concomitante, ressalvado o estágio 
curricular obrigatório da própria universidade.  

7.3. O candidato aprovado será convocado para contratação pela Seção de Apoio 
Judiciário e Administrativo (Seaja) da Subseção Judiciária de Umuarama, por e-

mail, conforme vagas existentes e as que forem surgindo no prazo de validade do 
processo seletivo. A classificação no processo seletivo gera aos candidatos apenas a 
expectativa de serem convocados para preencher a vaga de estágio, ficando a 
concretização desse ato condicionada à efetiva existência de vaga e também à 
disponibilidade orçamentária. 

7.4. O candidato convocado deverá manifestar seu interesse pela vaga respondendo 
ao e-mail de convocação, enviado pela Seção de Apoio Judiciário e Administrativo 
(Seaja) da Subseção Judiciária de Umuarama, no prazo máximo de dois dias úteis 
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contados a partir do envio deste. Transcorrido esse prazo, o candidato será 
considerado desistente do processo seletivo. 

7.5. O candidato convocado poderá desistir da vaga definitiva ou temporariamente. 
No caso de desistência temporária, o candidato poderá renunciar à sua classificação e 
passará a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados, aguardando eventual 
nova convocação, no prazo de validade do processo seletivo. A desistência, definitiva 
ou temporária, poderá ser feita uma única vez e deve ser comunicada à Seção de 
Apoio Judiciário e Administrativo (Seaja) exclusivamente para o e-

mail umuseaja@jfpr.jus.br. 

7.6. No caso de o candidato convocado não atender ao disposto no item anterior ou, 
se atender e recusar a vaga, será providenciada a convocação do próximo candidato 
da lista de classificação. 

7.7. O candidato convocado deverá apresentar seu histórico acadêmico/escolar 
atualizado, que deverá ser solicitado pelo candidato à Instituição de Ensino e entregue 
junto com os demais documentos necessários para a celebração do contrato de 
estágio, sob pena de exclusão do processo seletivo.  

7.8. O candidato selecionado em vaga para pessoa com deficiência deverá apresentar 
à Seção de Apoio Judiciário e Administrativo (Seaja), antes da contratação, laudo 
circunstanciado que ateste a natureza e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
juntamente com os documentos exigidos pelo art. 22 da IN 34/2016. 

7.9. O supervisor de estágio da unidade organizacional poderá solicitar, a qualquer 
tempo, a avaliação pericial do candidato aprovado em vaga para pessoa com 
deficiência. 

7.10. É responsabilidade exclusiva do candidato manter seu endereço eletrônico (e-

mail) e telefones atualizados para viabilizar os contatos necessários. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1. A inscrição do acadêmico implicará a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital e no Regulamento do Programa de Estágio da Justiça 
Federal do Paraná. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro da Subseção Judiciária 
de Umuarama. 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Luis Spegiorin, Juiz Federal Vice-Diretor 
do Foro, em 03/11/2020, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Documento assinado eletronicamente por José Carlos Fabri, Juiz Federal Diretor do Foro, 
em 03/11/2020, às 19:53, 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 5343371 e o 
código CRC 7903CB8C. 
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