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 EDITAL Nº 119/2021  – 9ª Promotoria de Justiça de Londrina

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de pós-graduação em
Direito

do Ministério Público do Estado do Paraná – Comarca de Londrina.

A Promotora de Justiça,  Dra. Yara Raquel Faleiros Guariente, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 19.19.0509.0013449/2021-47   resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital, que estabelece a prorrogação das inscrições do teste seletivo aberto

por meio do Edital n° 111/2021, destinado à seleção e admissão de estagiários de pós-

graduação em Direito  para atuarem junto  à 9ª  Promotoria  de Justiça  da Comarca de

Londrina. 

1. DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

1.1.  As inscrições do teste seletivo aberto por meio do edital  n°  111/2021 ficam

prorrogadas até 17 de junho de 2021,   à  s 17h30  . 

2. DAS INSCRIÇÕES POR CORREIO ELETRÔNICO

2.1 Serão admitidas inscrições feitas por e-mail. Neste sentido, retifica-se o item 4 do

edital n° 111/2021, nos seguintes termos:

“4. DAS INSCRIÇÕES

4.1.  Serão realizadas as inscrições, isentas de custas, pelo

preenchimento  de  ficha  de  inscrição  disponível  em

http://bit.ly/3fYOWQR no  período  de  07  de    junho   de  

2021, (a partir das 13 horas e 30 min) até 17 de   junho   de  
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2021  (até    a  s  17  horas  e  30  min)  ,  a  qual  poderá  ser

impressa  e  entregue  no  local  e  prazo  definidos  no  item

seguinte,  ou  então,  encaminhada  por  e-mail

(  londrina.9prom@mppr.mp.br  ). 

4.1.1 - Para ser EFETIVADA A INSCRIÇÃO, será obrigatória

a apresentação,  entre os dias 07 de junho a 17 de junho

de 2021,  na recepção da Sede do Ministério Público (Rua

Capitão Pedro Rufino, n.º 605, Jardim Europa, Londrina/PR),

no horário das 13h30min às 17h30min,  dos documentos

abaixo:

a)  fotocópia  da  cédula  de  identidade,  do  CPF  e  do

comprovante de residência;

b)  comprovante  de  conclusão  do  curso  de  Direito,  ou

comprovante  de  matrícula  atualizado  compatível  com  o

estágio, sendo admitidas inscrições daqueles que estiverem

no último período escolar da graduação em Direito; 

c) ficha de inscrição impressa e preenchida com os dados do

candidato para o teste,  fornecida pelo órgão ministerial  no

endereço eletrônico acima;

e) currículo escolar preenchido conforme modelo em anexo;

f)  histórico  escolar  da  graduação,  conforme  item  5.1  do

presente edital; 

f) redação nos termos do item 5.2 do presente edital.

4.1.2 -  Será permitida a entrega da ficha de inscrição por

terceiros, se devidamente assinada pelo(a) candidato(a). 

4.1.3  -   A  inscrição  também  poderá  ser  realizada

exclusivamente  por  e-mail,  sendo  obrigatório  que  o

candidato  encaminhe  ao  endereço  eletrônico

londrina.9prom@mppr.mp.br,  todos  os  documentos

elencados no item 4.1.1,  devidamente digitalizados,  de

forma  legível.  Serão  desconsideradas  as  inscrições
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realizadas  fora  dos  prazos  e  horários  estipulados  e,

ainda,  que apresentem documentos ilegíveis ou sejam

direcionados a outro endereço eletrônico. 

4.1.4  -  Em  caso  de  inscrição  eletrônica,  a  redação

disposta  na  alínea  “f”  do  item  4.1.1  deve  respeitar  o

disposto no item 5.2, e ser digitalizada em arquivo PDF, e

encaminhada ao e-mail acima mencionado.”

2.2. As demais disposições do Edital n° 111/2021 permanecem inalteradas.

2.3. O presente edital será publicado nas mesmas formas do Edital n° 111/2021.

Londrina, 14 de junho de 2021.

    Yara Raquel Faleiros Guariente
   Promotora de Justiça
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