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EDITAL Nº 024/2020 

 

 

O Exmo. Senhor Dr. Artur César de Souza, Juiz Federal 
Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina, no uso de suas 
atribuições, 

  

RESOLVE: 

  

Tornar público o resultado final da seleção de estagiários, 
nos termos do Edital n.º 024/2020 (UAA de Arapongas), conforme Anexo I: 
lista geral de classificação. 

 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Artur César de Souza, Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Londrina, em 16/12/2020, às 16:58, 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 5420978 e o 
código CRC 66CD706D. 
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PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 
EDITAL NO. 024/2020 

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA – UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DE ARAPONGAS 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 

Classificação Cód. Nome Nascimento CRA CPC (Contínuo) Resultado Bolsista 

1 57634 MARCELA ZANIN ANSELMO 11/07/02 10,00000 3,123608567 31,23609 N 

2 56514 THAILA DE PAULA BELMIRO 06/08/99 9,33260 3,203708740 29,89893 N 

3 56506 BRUNA GABRIELA FAVERO 24/11/98 9,42700 3,123608567 29,44626 N 

4 57533 TAIS ZANELLI DA SILVA RIMOLDI 28/04/00 8,49400 3,123608567 26,53193 N 

5 57544 JESSICA VALERIA BARBOSA DE ARAUJO 25/03/00 9,89000 2,324923844 22,99350 N 

6 57534 MARIA JAINE CEZÁRIO 05/05/01 9,89000 2,324923844 22,99350 N 

7 57624 YAGO FERREIRA GARCIA ROSA 15/04/99 9,78000 2,324923844 22,73776 N 

8 57619 SUELEN DIAS DA SILVA CALIZOTTI 28/04/00 9,72000 2,324923844 22,59826 N 

9 56512 AMANDA BEATRIZ DE AQUINO 20/08/01 9,63000 2,324923844 22,38902 N 

10 57541 JACIELY GONÇALVES DE OLIVEIRA 07/09/88 9,50000 2,324923844 22,08678 S 

11 57537 ARIANE ALYNE SILVA OLIVEIRA DO CABO SEBASTIÃO 23/01/88 9,43000 2,324923844 21,92403 N 

12 57609 WILLIAM FERREIRA BUENO 16/10/93 9,17000 2,324923844 21,31955 S 

13 57562 CRISTIANE SCHINWELSKI 20/04/99 9,14000 2,324923844 21,24980 N 

14 57593 RAÍSSA NAARA MORAES HASHIMOTO TAGATA 26/03/98 9,02000 2,324923844 20,97081 S 

15 57636 BEATRIZ GABRIELA DE ANDRADE 01/11/99 8,91000 2,324923844 20,71507 S 

16 57546 JEAN HENRIQUE ALVES 31/01/92 8,26000 2,324923844 19,20387 N 
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EDITAL Nº 024/2020 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO 

O MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina-PR torna 
público que estarão abertas as inscrições para a seleção de estagiário (a) de direito 
para o preenchimento de 01 vaga bem como para fim cadastral, eventual 
aproveitamento, conforme condições a seguir especificada, o qual será regido pelas 
instruções deste edital, da Resolução nº 208, de 04 de outubro de 2012, do Conselho 
da Justiça Federal e da Instrução Normativa nº 34, de 24 de novembro de 2016, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

  

1.Condições do estágio: 

1.1. Local de estágio: Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em 
Arapongas. 

1.2. Horário: de segunda a sexta-feira (período vespertino) 

1.3. Jornada de estágio: 20 horas semanais. 

1.4. Duração do estágio: A duração do estágio é de seis meses ficando prorrogado 
automaticamente até o limite total de quatro semestres, podendo ser interrompido a 
critério das partes, exceto quanto se tratar de estagiário com deficiência, conforme 
estabelecido na IN 34/2016. 

1.5. 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, a título de auxílio transporte. 

1.6. Informações adicionais: site www.jfpr.jus.br/estagios 

  

2. DOS REQUISITOS: 

2.1. Estar devidamente matriculado cursando do 2º ao 8º semestre do curso de 
Direito (considerando que a possibilidade de contratação se dará somente a partir 
de janeiro/2021). 
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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 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 16 anos completos na data da inscrição. 

2.5. O candidato deverá pertencer a uma das instituições de Ensino conveniadas 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 inscrição. 

2.7.No momento da inscrição, caso apareça a informação de “incompatibilidade no 
cadastro”, o estudante deverá se reportar ao CIEE/PR, através do e-mail 
processos.especiais@cieepr.org.br, até as 16h00 do último dia de inscrição 
(10/12/2020). 

  

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 10 de dezembro de 2020 e 
serão feitas exclusivamente pelo site do CIEE/PR- Centro de Integração Empresa 
Escola do Paraná (www.cieepr.org.br). 

3.2. O prazo para inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Administração. 

3.3. O candidato deverá realizar sua inscrição através do site do CIEEPR e, 
obrigatoriamente, enviar através do e-mail (processos.especiais@cieepr.org.br), 
documento oficial da instituição de ensino que informe índice de 
desempenho/rendimento acadêmico (nota média do aluno no curso). 

3.4. Na hipótese de o candidato cumprir o critério social de desempate previsto no 
item 4.4 “a", deverá enviar, através do e-mail (processos.especiais@cieepr.org.br), 
o comprovante de ser cotista de instituição pública, ou beneficiário de algum 
programa social ou bolsista em instituição privada, conforme o caso. 
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3.5. O recebimento dos documentos ocorrerá no período de 11/12/2020 até às 23h59 
de 15/12/2020. Somente participarão do processo seletivo os candidatos que 
enviarem a documentação até o prazo supracitado. 

3.6. Sendo verificadas falsidades de declarações, irregularidades na documentação o 
acadêmico terá sua inscrição ou admissão anulada. 

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

3.8. 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. 

3.9. O acadêmico assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando 
com seu consequente desligamento do processo seletivo, caso as mesmas não sejam 
verdadeiras, e com as consequências advindas de erros no preenchimento da ficha de 
inscrição. 

  

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O processo seletivo tem caráter classificatório e será constituído pela da 
avaliação do desempenho acadêmico do candidato e pelo Conceito Preliminar de 
Curso da instituição de ensino atribuída pelo MEC 
(http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados). 

4.2. A nota final do candidato será o resultado da multiplicação do valor 
correspondente ao índice de desempenho/rendimento acadêmico do candidato pelo 
valor do conceito do curso da Instituição de Ensino Superior na qual estiver 
matriculado, a ser obtido junto ao MEC (indicador CPC - Conceito Preliminar de 
Curso 2018, atualizado em 19/12/2019, disponível no link do item anterior). 

4.3. Aos candidatos inscritos, que entregarem a documentação dentro do prazo, será 
elaborada a lista de classificação. 

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

a) for cotista de instituição pública ou beneficiário de algum programa social ou 
bolsista em instituição privada (conforme o comprovante apresentado no ato da 
inscrição); 



 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
Subseção Judiciária de Londrina 

 

 

 

b) tiver maior idade. 

  

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. O resultado final será divulgado até às 17h do dia 18 de dezembro de 2020, na 
página da Justiça Federal na internet (https://www.jfpr.jus.br/estagio/estagios-
curitiba/) e no site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br). 

5.2. É de responsabilidade do candidato consultar o site da Justiça Federal e/ou 
CIEE/PR para tomar conhecimento do resultado e oportunas convocações. 

  

6. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

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

6.2. O estágio deverá ser prestado em regime de exclusividade, ficando vedada a 
participação em mais de um estágio de forma concomitante. 

6.3. Os candidatos aprovados poderão ser chamados, sempre na ordem de 
classificação, segundo a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério da 
direção do Foro, para o preenchimento das vagas de estágio de direito que 
eventualmente forem abertas dentro do prazo de validade deste concurso; este 
concurso terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período. 

6.4. O candidato convocado deverá manifestar seu interesse pela vaga respondendo 
ao e-mail de convocação, no prazo máximo de dois dias úteis contados a partir do 
envio deste. Transcorrido esse prazo, o candidato será considerado desistente do 
processo seletivo. 

6.5. 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 
Estágios exclusivamente para o e-mail. 
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6.6. No caso do 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. 

6.7. É responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico e telefones 
atualizados para viabilizar os contatos necessários. 

  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A inscrição do candidato implica aceitação das normas da presente seleção 
contidas neste Edital e no Regulamento do Programa de Estágio da Justiça Federal do 
Paraná. 

7.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelo site da Justiça 
Federal do Paraná (www.jfpr.gov.br) e do CIEE/PR (www.cieepr.org.br) o 
andamento do processo seletivo de forma a conhecer e atender o cumprimento dos 
prazos indicados neste edital e nas demais publicações referentes a esta seleção. 

7.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro da Subseção de 
Judiciária de Londrina. 

  

 
Documento assinado eletronicamente por Artur César de Souza, Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Londrina, em 19/11/2020, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
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