
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 07/2021

Processo de seleção para estágio de Pós – Graduação em Direito no Ministério Público do Estado do
Paraná – MPPR.

O  Promotor  de  Justiça,  Dr.  Leandro  Ataides,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo
Protocolo n.º 19.19.6665.0011106/2021-68, resolve:

TORNAR PÚBLICO

a classificação final dos candidatos no teste seletivo para estagiário de pós-graduação,
para atuar junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Ipiranga/PR:

Candidato(a) Nota
1ª Fase

Nota
2ª Fase

Nota
Final

Gustavo Rosa Matias 7,5 9,0 8,25

Paulo Regailo 6,0 9,5 7,75

Bruna Lais Ferreira Faustino 5,5 9,0 7,25

Andrea Carolina da Costa Tavares 4,5 9,5 7,0

Kelly Cristina Santos 4,0 9,0 6,5

Vanessa Zanatta 6,0 6,5 6,25

Diego Geraldo Cardoso 4,0 8,5 6,25
(*) Os demais candidatos não foram classificados por serem considerados desistentes. 

Desde já fica o 1º classificado convocado. Após convocação, o candidato terá o prazo
de 2 (dois) dias úteis para se manifestar, podendo: a) aceitar a vaga ofertada; b) desistir do processo
seletivo e ser automaticamente excluído do cadastro de reserva, caso não possa assumir a vaga. Os
demais classificados formarão lista de cadastro de reserva para ocuparem eventuais vagas que venham
a surgir no transcurso de 01 (um) ano. 

Destaca-se  que  em  atenção  às  Resoluções  3743/2020-PGJ1 e  4171/2016-PGJ,  os
serviços prestados pelo estagiário de pós-graduação  ocorrerão pelo regime presencial, inexistindo a
possibilidade de execução exclusiva do trabalho à distância.

Ipiranga/PR
Datado e assinado digitalmente.

LEANDRO ATAIDES
Promotor de Justiça

1 Art.  5º A gradativa retomada dos serviços presenciais nas Promotorias  de Justiça, Procuradorias de Justiça,  Grupos de Atuação
Especial, Núcleos, Coordenadorias, Centros de Apoio, Órgãos da Administração Superior, unidades administrativas e auxiliares estará
restrita ao que for imprescindível e desde que inexista a possibilidade de atendimento na forma remota. Parágrafo único. Para os fins
previstos neste artigo, será estabelecida, pelas respectivas chefias, a parcela ideal para comparecimento em cada unidade, no limite
máximo de 25% de modo a evitar a concentração de pessoas, mediante o estabelecimento de revezamento e rodízio, em escala de
trabalho presencial e à distância, de modo que a totalidade da equipe permaneça em regular atividade (presencial/remota) durante
todo o período de expediente.
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