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O Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições,
torna pública a abertura de procedimento seletivo para recrutamento de estagiários,
mediante as condições estabelecidas neste Edital, e as disposições da Lei Federal
nº 11.788/2008, do Enunciado Administrativo nº 7/2008 e da Resolução nº 7/2005,
ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário nº
1.162/2015 e do Ofício Circular nº 01/2016 - GP/DGRH.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente procedimento seletivo será regido por este Edital e seus anexos.
1.2. O procedimento seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estágio não
obrigatório remunerado e formação de cadastro de reserva, durante o prazo de
validade deste certame, aos estudantes:
1.2.1. de nível médio de ensino médio (regular ou EJA);
1.2.2. de nível superior de graduação em administração;
1.2.3. de nível superior de graduação em direito;
1.2.4. de nível superior de pós-graduação em direito.
1.3. O certame terá validade de 6 (seis) meses, a contar da publicação da lista de
classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
1.4. Poderá participar do procedimento seletivo o estudante com idade mínima
de 16 (dezesseis) anos, desde que, quando da contratação, esteja regularmente
matriculado e com frequência efetiva em cursos, presenciais ou à distância, de
instituições de ensino conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
ou devidamente inscritas no Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria Estadual
de Educação (SEED).
1.5. Serão destinadas 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos portadores
de necessidades especiais (PNE), nos termos do § 5º do art. 16 da Lei Federal nº
11.788/2008, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais
do estagiário, as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais,
sendo que as vagas que eventualmente não forem preenchidas por tais candidatos
serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
1.5.1. Somente será necessário reservar vaga(s) aos portadores de necessidades
especiais (PNE) nos processos seletivos cuja a oferta de vagas, ou formação de
cadastro de reserva, seja igual ou superior a 10 (dez).
2. DO ESTÁGIO
2.1. O estudante de nível médio e de educação profissional terá carga horária de
5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte) horas semanais; o estudante de nível superior,
incluindo graduação e pós-graduação, terá carga horária de 6 (seis) horas diárias e
30 (trinta) horas semanais.
2.2. O estagiário fará jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 6,60
(seis reais e sessenta centavos), por dia efetivamente estagiado.
2.3. O valor da bolsa-auxílio mensal será de R$ 845,24 (oitocentos e quarenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos) para nível médio e técnico; R$ 1.050,84 (mil
e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) para nível superior de graduação e
tecnologia; e de R$ 2.132,14 (dois mil, cento e trinta e dois reais e quatorze centavos)
para nível superior de pós-graduação.
2.4. O estagiário estará coberto por apólice de seguro contra acidentes pessoais, em
caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e em caso
de despesas médico-hospitalares, que porventura ocorram durante a realização do
estágio e nos termos previstos na apólice de seguro contratada.
2.5. O período de estágio não excederá a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de necessidades especiais.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente via
Internet.
3.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico
de Inscrição disponível no endereço eletrônico https://www.tjpr.jus.br/concursos/
estagiario, na aba "Procedimentos seletivos em andamento".
3.3. As inscrições estarão disponíveis do 8º (oitavo) ao 10º (décimo) dia, contados
a partir da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico (https://
www.tjpr.jus.br/diario-da-justica), considerando como extemporânea e sem validade
qualquer inscrição feita fora desse período.
3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado a critério da Administração.
3.5. Somente serão processadas as inscrições preenchidas em consonância com o
estabelecido no presente Edital, sendo que as informações prestadas pelo candidato
serão de sua inteira responsabilidade, podendo o TJPR, na forma da lei, excluir do
procedimento seletivo o candidato que fornecer dados inverídicos.
3.6. O candidato que efetivar mais de uma inscrição, terá somente a última inscrição
validada.

3.7. Serão indeferidas as inscrições de candidatos, cujo curso não guarde qualquer
relação com a área de atuação da vaga ofertada, em conformidade com o item 3.5
do presente Edital.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição
no ato de inscrição, nos termos e definições do Decreto Federal nº 3.298/1999,
especificando a sua deficiência, bem como anexar cópia legível do laudo médico,
expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término do período
de inscrições, do qual conste expressa referência ao código correspondente da
classificação internacional de doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do CRM do médico.
3.8.1. Na falta do laudo médico ou não contendo este as informações acima
indicadas, a inscrição será processada como de estudante não portador de
necessidade especial, mesmo que declarada tal condição.
3.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das
provas, tais como, portador de necessidades especiais, lactantes, entre outros,
deverá declará-lo no formulário eletrônico de inscrição, no espaço reservado para
esse fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.
3.10. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não se responsabilizará
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação da rede, congestionamento da Internet, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, não decorrentes
da estrutura deste Tribunal de Justiça.
4. DAS PROVAS
4.1. O instrumento de seleção compreenderá uma fase, composta por questões
objetivas.
4.2. A prova será composta por 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha,
sendo:
4.2.1. para o nível médio, 10 (dez) questões de língua portuguesa, 5 (cinco) questões
de matemática e raciocínio lógico, 7 (sete) questões de noções de informática e 8
(oito) questões de conhecimentos gerais e atualidades.
4.2.2. para o nível superior, incluindo graduação e pós-graduação, 10 (dez) questões
de língua portuguesa, 4 (quatro) questões de matemática e raciocínio lógico, 5 (cinco)
questões de noções de informática, 5 (cinco) questões de conhecimentos gerais e
atualidades e 6 (seis) questões de conhecimentos específicos da respectiva área de
conhecimento.
4.3. A data e o horário de aplicação das provas serão divulgados através de edital de
ensalamento com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, conforme os diferentes
níveis e áreas de conhecimento especificados nos itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4
deste Edital.
4.4. As provas possuem caráter eliminatório e classificatório.
4.5. Compete ao candidato acompanhar a publicação das informações relativas ao
procedimento seletivo, inclusive eventuais alterações referentes à data, horário e
local de aplicação da(s) prova(s) no sítio eletrônico do TJPR.
4.6. O candidato deverá apresentar-se ao local da prova com pelo menos 30 (trinta)
minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
comprovante de inscrição e documento oficial de identificação original, com foto atual.
4.7. Não será admitido o ingresso do candidato ao local da realização das provas
após o horário de início da mesma.
4.8. O tempo de realização da prova escrita será de duas horas, sendo vedada
qualquer comunicação entre os candidatos, tampouco será permitida a utilização
de qualquer aparelho eletrônico, tais como telefone celular, notebook, tablet, dentre
outros.
4.9. Não haverá tempo adicional para preenchimento do cartão-resposta.
4.10. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão da seleção
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação
das provas e à pontuação mínima exigida, observado o disposto no item 3.9.
4.11. Será eliminado do procedimento seletivo o candidato que:
4.11.1. não entregar a prova e/ou o cartão-resposta ao fiscal de sala ao término do
tempo previsto para sua conclusão.
4.11.2. utilizar-se de meios ilícitos para obter vantagens na realização de provas
(consulta a livros, textos, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares e outros
aparelhos de comunicação, consulta a outros candidatos, repasse de informações a
outros candidatos, entre outros julgados impróprios pelo fiscal de sala).
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação considerará os candidatos que obtiverem pontuação igual
ou superior a 60 (sessenta) pontos, ou seja, 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento total da prova escrita e limitada ao número previsto para a formação
do cadastro de reserva nos termos do item 1.2, observada a reserva de vagas
prevista no item 1.5.
5.2. O Edital de classificação dos candidatos será publicado e divulgado no sítio
eletrônico do TJPR, contendo a ordem de classificação, o número de inscrição, o
nome completo do candidato e a nota da prova escrita.
5.3. Ocorrendo empate na classificação, será classificado, prioritariamente, o
candidato:
5.3.1. que obtiver a maior pontuação nas questões enquadradas nos conhecimentos
específicos, quando houver;
5.3.2. com maior idade, considerando dia, mês e ano.
5.4. Conforme o Decreto Judiciário nº 1162/2015, art. 27, os candidatos portadores
de necessidades especiais (PNE) aprovados constarão de listagem geral e, caso
esta listagem contenha 10 (dez) ou mais classificados, de listagem específica.
6. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO
6.1. Matrícula e frequência regular do educando em curso, presencial ou à distância,
de ensino médio (regular e por blocos) ou na educação de jovens e adultos (EJA),
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de educação profissional (técnico), de graduação/tecnologia e de pós-graduação,
atestadas pela instituição de ensino.
6.2. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no termo de compromisso.
6.3. Estrita correlação do nível da vaga de estágio não obrigatório com a modalidade,
a área e o nível de ensino cursado pelo candidato ao estágio.
6.4. Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do
estágio e a instituição de ensino.
7. DO CHAMAMENTO PARA ADMISSÃO
7.1. A unidade requisitante do procedimento seletivo será responsável pelo
chamamento para admissão do(s) candidato(s) aprovados, obedecida a ordem de
classificação, através de telefone e por meio de mensagem encaminhada ao correio
eletrônico (e-mail) cadastrado pelo candidato no momento da inscrição.
7.1.1. É de responsabilidade do candidato fornecer, no ato da inscrição, no
campo apropriado, correio eletrônico (e-mail) válido, o qual será utilizado para o
chamamento e assinatura do termo de compromisso de estágio.
7.1.2. É de responsabilidade do candidato comunicar, à unidade requisitante
do procedimento seletivo, a alteração dos dados de contato (correio eletrônico,
endereço residencial, telefone fixo, telefone celular), sob pena de desclassificação
do certame decorrente do não atendimento ao chamamento formulado por meio dos
citados endereços e telefones.
7.2. Será desclassificado do procedimento seletivo o estudante que:
7.2.1. Não for localizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, em decorrência de
correio eletrônico (e-mail) ou telefone desatualizados, incorretos ou incompletos;
7.2.2. Deixar de comparecer ao chamamento;
7.2.3. Se recusar a iniciar o estágio na data, local, horário e demais condições
estipuladas no termo de compromisso de estágio;
7.2.4. Desistir formalmente do estágio.
7.3. Os candidatos classificados deverão ser admitidos de forma alternada, ou seja,
9 (nove) candidatos da lista geral e, subsequentemente, 1 (um) da lista específica,
em conformidade com o percentual mencionado no item 1.5.
7.4. Quando do atendimento ao chamamento para admissão, para a assinatura
do termo de compromisso de estágio, o candidato deverá apresentar cópia dos
seguintes documentos para inclusão, pela chefia imediata, no sistema Hércules:
7.4.1. Declaração original de matrícula e frequência, aceita somente no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de sua emissão.
7.4.2. Cópia do RG e do CPF.
7.4.3. Cópia do comprovante de residência.
7.4.4. Certidão negativa de antecedentes criminais, excetuando-se para os menores
de 18 anos. As certidões devem ser emitidas pelos órgãos com jurisdição (somente
Ofícios Distribuidores) sobre o domicílio do estudante, sendo aceitas somente no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão.
7.4.5. Declaração escrita de não se enquadrar nas causas de impedimento previstas
no Regulamento do Programa de Estágios no Poder Judiciário do Estado do Paraná.
7.4.6. Fotografia digital colorida e atualizada, sem data, em arquivo de imagem, para
a confecção de crachá de identificação.
7.4.7. O candidato portador de necessidade especial aprovado deverá apresentar a
via original do laudo médico comprobatório, objetivando verificar se a deficiência se
enquadra nos termos do art. 4.º do Decreto Federal nº 3.298/1999.
7.5. A não apresentação de qualquer um dos documentos relacionados no item
anterior ou incompatibilidade desses com as informações prestadas no formulário de
inscrição levará à eliminação o candidato do procedimento seletivo.
7.6. Constatada a incompatibilidade entre os horários de estágio e das aulas, o
candidato será desclassificado.
7.7. O horário das atividades de estágio, previsto no termo de compromisso, deverá
obedecer ao contido na Resolução 15/2010 do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, bem como na Portaria nº 627/2016, ou seja, entre 11h e 20h.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O procedimento seletivo de que trata este Edital poderá ser aproveitado por
todas as unidades do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
e do 2º Grau de Jurisdição, incluindo a Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná e os Gabinetes dos Magistrados, respeitada a ordem de classificação
final, desde que as atividades a serem desempenhadas sejam correlatas às vagas
ofertadas no presente procedimento, ficando os candidatos cientes de que poderão
ser contratados para unidade diversa à que deu origem ao procedimento, sendo que
a discordância deste implicará na sua eliminação do procedimento.
8.2. A realização de estágio não criará vínculo empregatício de qualquer natureza
entre o estagiário e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
8.3. Não poderão ser admitidos os candidatos que realizam estágio em outro órgão
público ou empresa privada, salvo se houver prévio desligamento.
8.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, os editais
e os comunicados referentes a este procedimento seletivo que sejam publicados no
sítio eletrônico do TJPR.
8.5. A aprovação e classificação geram ao candidato apenas a expectativa de
contratação. O TJPR se reserva o direito de proceder às contratações em quantidade
que atendam às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e as vagas existentes.
8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Médio:
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual,
gêneros textuais. Variedades linguísticas. Semânticas do texto. Coesão e coerência
textual. Ortografia, Acentuação gráfica. Emprego e flexão das classes de palavras.

Sintaxe de concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal.
Crase. Emprego dos sinais de pontuação.
Matemática: Conjuntos: definição, conceitos fundamentais, conjuntos numéricos,
intervalos, resoluções de situações-problema. Funções: definição, gráficos de
funções, crescimento e decrescimento, domínio e imagem dos intervalos, função
composta, tipos de funções (sobrejetora, injetora e bijetora), função inversa. Função
polinomial do 1º grau: definição, gráficos, zero da função e equação do 1º Grau,
construção de gráficos, tabelas, quadros, utilizando informações sociais. Função
polinomial do 2º Grau: definição e gráficos, zeros da função e equação do 2º
grau, estudo da parábola. Inequações: aplicações e operações com inequações.
Geometria plana: ângulos, semelhança de triângulos, relações métricas num
triângulo retângulo, áreas de superfícies planas, estudo dos polígonos regulares,
estudo da circunferência. Estatística: coleta de dados, construção de tabelas e
gráficos. Sequências e progressões: aritmética, geométrica, cálculo de Fibonacci.
Matemática Financeira: noções de matemática comercial, razão e proporção,
porcentagem, Juros simples.
Raciocínio lógico raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e
geométricos.
Noções de informática: Hardware e Software. Sistemas Operacionais, Windows 7
e Linux. Redes de computadores. Aplicativos de escritório. BrOffice, LibreOffice e
Microsoft Office, Navegadores da Internet.
Conhecimentos gerais e atualidades: Conteúdos de notícias publicadas nos
últimos 6 (seis) meses nos principais jornais, revistas e sites sobre política, economia,
cultura, aspectos sociais e demográficos do Estado do Paraná.
Nível Superior de Graduação em Administração:
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual,
gêneros textuais. Variedades linguísticas. Semânticas do texto. Coesão e coerência
textual. Ortografia, Acentuação gráfica. Emprego e flexão das classes de palavras.
Sintaxe de concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal.
Crase. Emprego dos sinais de pontuação.
Matemática: Álgebra: relações e funções, progressões aritméticas e geométricas,
logaritmos e exponencial, análise combinatória e probabilidades, binômio de
Newton, polinômios e equações algébricas, sistemas de equações lineares, números
complexos. Trigonometria: generalidades da noção de arco e de ângulo, linhas e
funções trigonométricas, transformações trigonométricas. Geometria: ponto, reta e
plano, figuras planas, diedros e poliedros, prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera.
Geometria Analítica: sistema cartesiano plano, distância entre dois pontos, condição
de alinhamento de três pontos, equação geral da reta, inserção de retas, equação
reduzida e coeficiente angular da reta, paralelismo e perpendicularismo de reta,
ângulo de duas retas, equação da circunferência.
Raciocínio lógico: Estruturas lógicas, lógica de argumentação (analogias,
inferências, deduções e conclusões), lógica sentencial ou proporcional (proposições
simples e compostas), tabelas-verdade, equivalências, leis De Morgan, diagramas
lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações
com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e
matriciais.
Noções de informática: Hardware e Software. Sistemas Operacionais, Windows 7
e Linux. Redes de computadores. Aplicativos de escritório. BrOffice, LibreOffice e
Microsoft Office, Navegadores da Internet.
Conhecimentos gerais e atualidades: Conteúdos de notícias publicadas nos
últimos 6 (seis) meses nos principais jornais, revistas e sites sobre política, economia,
cultura, aspectos sociais e demográficos do Estado do Paraná.
Conhecimentos específicos em Administração: Administração Pública:
conceitos, elementos, poderes, organização e estrutura administrativa, órgãos
públicos, agentes públicos, atividades administrativas (conceitos, natureza, fins
e princípios básicos), atos administrativos (conceito e requisitos, atributos,
classificação, anulação e revogação e efeitos, noções básicas de licitações (Lei
8666/93 e suas alterações), licitações na modalidade pregão (Lei 10.52002 e Decreto
3.555/2000) e Sistema de Registro de Preço (Decreto 3.931/2001). Planejamento
Organizacional: conceitos e princípios de planejamento, natureza e importância
do planejamento, partes e tipos de planejamento, o ambiente de planejamento,
planejamento como processo e sistema, a organização e operacionalização do
planejamento, métodos e técnicas de planejamento, conceitos e ferramentas da
qualidade.
Nível Superior de Graduação e Pós-Graduação em Direito
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual,
gêneros textuais. Variedades linguísticas. Semânticas do texto. Coesão e coerência
textual. Ortografia, Acentuação gráfica. Emprego e flexão das classes de palavras.
Sintaxe de concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal.
Crase. Emprego dos sinais de pontuação.
Matemática: Álgebra: relações e funções, progressões aritméticas e geométricas,
logaritmos e exponencial, análise combinatória e probabilidades, binômio de
Newton, polinômios e equações algébricas, sistemas de equações lineares, números
complexos. Trigonometria: generalidades da noção de arco e de ângulo, linhas e
funções trigonométricas, transformações trigonométricas. Geometria: ponto, reta e
plano, figuras planas, diedros e poliedros, prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera.
Geometria Analítica: sistema cartesiano plano, distância entre dois pontos, condição
de alinhamento de três pontos, equação geral da reta, inserção de retas, equação
reduzida e coeficiente angular da reta, paralelismo e perpendicularismo de reta,
ângulo de duas retas, equação da circunferência.
Raciocínio lógico: Estruturas lógicas, lógica de argumentação (analogias,
inferências, deduções e conclusões), lógica sentencial ou proporcional (proposições
simples e compostas), tabelas-verdade, equivalências, leis De Morgan, diagramas
lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações
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com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e
matriciais.
Noções de informática: Hardware e Software. Sistemas Operacionais, Windows 7
e Linux. Redes de computadores. Aplicativos de escritório. BrOffice, LibreOffice e
Microsoft Office, Navegadores da Internet.
Conhecimentos gerais e atualidades: Conteúdos de notícias publicadas nos
últimos 6 (seis) meses nos principais jornais, revistas e sites sobre política, economia,
cultura, aspectos sociais e demográficos do Estado do Paraná.
Conhecimentos específicos em Direito: Constituição do Estado do Paraná,
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, Regimento Interno do TJPR,
Regulamento do TJPR, Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do
Paraná, Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
e Leis dos Fundos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Constituição Federal
- dos Princípios Fundamentais (Título I); dos Direitos e Garantias Fundamentais
(Titulo II): dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Capítulo I), dos Direitos
Sociais (Capítulo II); da Organização do Estado (Título III): Da administração pública
(Capítulo VII): Disposições Gerais (Seção I), dos servidores públicos (Seção II);
da Organização dos Poderes (Título IV). Código de Processo Civil - dos Atos
Processuais (Livro IV): da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais (Título
I), da Comunicação dos Atos Processuais (Título II), das Nulidades (Título III), da
Distribuição e do Registro (Título IV); Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/1995).
Código de Processo Penal - do Processo em Geral (Livro I): Disposições Preliminares
(Título I), do Inquérito Policial (Título II), da Ação Penal (Título III), do Juiz, do
Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça
(Título VIII); do Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099/1995). Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Curitiba, 09 de fevereiro de 2017.

MARCO AURELIO LOPES PODGURSKI
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Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/5763305
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