
 

 

EDITAL N.º 06/2021 

 

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 lhe 

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

 

CONVOCAR 

 

JUAN CARLO GOLL, candidato selecionado no processo seletivo de admissão 

de estagiários de pós-graduação, para comparecer à sede da 1ª Promotoria atuante junto 

à Vara da Justiça Militar Estadual, sita no Fórum Criminal, localizado à avenida Anita 

Garibaldi, n° 750, em Curitiba/PR, na sala 275, térreo, no dia 11/08/2021 (quarta-feira), no 

período da tarde, com vistas à apresentação dos seguintes documentos1, obrigatórios para 

formalizar a sua contratação: 

 Plano de atividades de estágio; 

 Editais de abertura e de resultado do teste seletivo em que o estudante foi 
aprovado; 

 Declaração de matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino, e 
cujo conteúdo informe o ano letivo ou o período, com a data prevista de 
conclusão do curso frequentado pelo candidato; 

 Fotocópias da Cédula de Identidade e do CPF do convocado; 

 Atestado médico de aptidão física; 

 Certidão de inexistência de antecedentes criminais; 

 Declaração pessoal de ausência dos impedimentos previstos nos artigos 
32 e 35 da Resolução n° 4.171/2016-PGJ; 

                                                 
1 Alguns desses documentos se encontram no sítio eletrônico do MPPR, nessa página: 
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360.   

https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360


 

 Dados bancários do Itaú (cópia do verso do cartão ou comprovante de 
abertura da conta-salário ou conta-corrente); 

 Se o estudante não possuir conta no Itaú, será necessário abri-la, 
com a respectiva Carta de Apresentação (em anexo); 

 Ficha cadastral devidamente preenchida; 

 Cópia do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, contendo previsão 
de estágio; e 

 Declaração de conclusão do curso de graduação ou cópia do 
correspondente diploma. 

 

 

Curitiba, PR, 9 de agosto de 2021. 

 

 

 

Misael Duarte Pimenta Neto 

Promotor de Justiça 


