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SELEÇÃO DE ASSISTENTE DE JUIZ DE DIREITO 

 

O Dr. LEONARDO SOUZA, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro 

Regional de Piraquara, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, no uso 

de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o 

processo seletivo para o preenchimento de uma vaga de Assistente I de Juiz de 

Direito (simbologia 3-C), cargo este em comissão, de livre nomeação e 

exoneração.  

 

1. DA VAGA E DO CARGO: 

1.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma vaga de Assistente I de Juiz de 

Direito, simbologia 3-C.  

1.2. A vaga será ocupada inicialmente no Gabinete do Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro 

Regional de Piraquara, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  

1.3. A aprovação no processo seletivo não garante a contratação do candidato, uma vez que o 

cargo é de livre nomeação e exoneração.   

1.4. A jornada é de sete horas diárias (das 12:00 horas às 19:00 horas), de segunda-feira a sexta-

feira.  

1.5. A remuneração bruta prevista para o cargo é de R$ 4.508,28.  

2. DAS INSCRIÇÕES.  

2.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 24 de julho de 2017 a 3 de agosto de 

2017.  

2.2. A inscrição será realizada por meio de envio de currículo ao email 

vcrimpiraquara.assessoria@gmail.com. Serão considerados inscritos os candidatos que 

enviarem seus currículos durante o período de inscrição. 

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



 

 

!"#$%&'%&'($)$*+'
(&%!)',-%./.+).&'
/&0$)/$'%$')!1.2&'0!#)&(&3.#$*$'%!'/-).#.4$''
5&)&')!1.&*$3'%!'(.)$6-$)$'
7$)$'/).0.*$3 

 

  

2.3. O candidato deverá instruir seu currículo com um endereço de email e telefone, ficando 

ciente, desde já, que todas as comunicações deste processo seletivo serão feitas por email.   

 

3. DA SELEÇÃO.  

3.1. Será feita avaliação dos currículos recebidos e os melhores serão selecionados para a 

realização de prova escrita.  

3.2. Os candidatos cujos currículos forem aprovados para a realização da prova escrita serão 

comunicados a respeito via email.  

3.3. A prova escrita será realizada a distância (não presencial). As orientações serão enviadas 

por email aos candidatos selecionados.  

3.4. Os candidatos com melhor classificação na prova escrita serão convocados para a 

realização de entrevista pessoal.   

3.5. Em sendo considerados aptos os candidatos que realizarem a entrevista pessoal, um deles 

será escolhido para o cargo, a critério do magistrado.  

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS.  

4.1. O desempenho de cargo em comissão não gera vínculo empregatício ou estatutário com o 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não havendo, portanto, estágio probatório ou 

estabilidade no cargo.  

4.2. Dê-se ampla divulgação ao presente.  

Em 24 de julho de 2017. 

 

LEONARDO SOUZA 

Juiz de Direito 
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