
 

 

EDITAL N.º 02/2021 

 

Processo de seleção para estágio de PÓS-GRADUAÇÃO em DIREITO no Ministério 

Público do Estado do Paraná - MPPR. 

 

O promotor de justiça, doutor Misael Duarte Pimenta Neto, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo protocolo n° SEI 19.19.8171.0013575/2021-55, resolve: 

 

RETIFICAR 

 

os tópicos 6.4 e 6.5 do Edital de Abertura de Teste Seletivo n° 1/2021, nesses 

termos: 

(...) – omissis. 

6.4 - O candidato terá o prazo de 6 (seis) horas para concluir a prova teórica. 

6.5 - As respostas às questões deverão ser enviadas, impreterivelmente, 

até as 19h do dia 30/06/2021, em documento de natureza nato-digital, de 

tipo PDF ou outro que não permita qualquer edição do texto, ao correio 

eletrônico (e-mail) curitiba.auditoriamilitar1@mppr.mp.br. 

(...) – omissis. 

 

Também, decide: 

COMPLEMENTAR 

 

 os itens 6.8 e 7.1 do Edital de Abertura de Teste Seletivo n° 1/2021, nesses 

termos: 

(...) – omissis. 
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6.8 - Será excluído do exame o candidato que: 

 

(...) – omissis. 

 

6.8.c. Limitar-se à mera indicação de texto legal ou citação 

jurisprudencial ou doutrinária, sem a fundamentação mínima 

exigida pela pergunta; 

6.8.d. Copiar, total ou parcialmente, artigos, textos, trabalhos 

acadêmicos, excertos bibliográficos ou outros materiais; 

6.8.e. Entregar a prova em formato editável e/ou passível de 

quaisquer alterações no conteúdo do texto e/ou na 

formatação; 

  
(...) – omissis. 

 

7.1 - Será atribuída à prova a nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. As 2 

(duas) questões serão divididas em 4 (quatro) partes, cada qual com o 

valor de 1,0 (um) ponto, motivo por que às 2 (duas) unidades serão 

aferidos 8 (oito) pontos, ao todo. Os outros 2 (dois) escores serão 

distribuídos entre as questões, com base na observância dos aspectos 

referentes ao domínio da Língua Portuguesa. Serão avaliados os seguintes 

critérios: 

 
(...) – omissis. 

 

Curitiba, PR, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Misael Duarte Pimenta Neto 

Promotor de Justiça 


