
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

EDITAL Nº 11/2021

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do

Estado do Paraná.

O Procurador de Justiça Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto e os Promotores de Justiça Ana Carolina

Pinto Franceschi e Rafael Osvaldo Machado Moura, no uso de suas atribuições, considerando o contido

no Protocolo SEI nº 19.19.9570.0015547/2021-31, resolvem :

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiário de

Pós-Graduação em História para atuar no CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS.

1 Dos requisitos: Poderão se inscrever os licenciados e/ou bacharéis em História, devidamente

matriculados em programa de pós-graduação em História, que permita o exercício de estágio dentro do

Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Das vagas a serem preenchidas: O processo de seleção regulado, por este Edital, destina-se ao

preenchimento de uma (01) vaga para estágio de pós-graduação em História atualmente existente junto ao

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AOS

DIREITOS HUMANOS, assim como a formação de cadastro reserva, observando-se, para a classificação,

o disposto no item 8 deste Edital. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão designados(as) para atuar

nesta unidade ministerial por até 01 (um) ano, prorrogável por termo aditivo para igual período,

totalizando 02 (dois) anos, desde que permaneça vinculado à instituição de ensino e apresente

desempenho satisfatório.

2.1 Ficam reservadas a candidatos negros 30% (trinta por cento) das vagas que vierem a ser

preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Resolução nº 4071/2020-PGJ.

2.2 Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas que vierem a ser
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preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008.

2.3 A reserva de vagas dos itens 2.1 e 2.2 será aplicada considerando-se a hipótese de aproveitamento

de vagas remanescentes e a formação de cadastro reserva.

2.4 As vagas que, eventualmente, não forem preenchidas pelos candidatos descritos nos itens 2.1 e

2.2 serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.

2.5 O cadastro reserva poderá, a critério exclusivamente do MPPR, ser utilizado por outras unidades

do Ministério Público. Em caso de aproveitamento, o candidato poderá optar por aceitar a vaga da outra

unidade ou permanecer no cadastro de reserva.

3 Da bolsa-auxílio: O(a) estagiário(a) receberá bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 (um mil, novecentos

e oitenta e um reais e vinte centavos), mais auxílio transporte no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e

oito reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 06 (seis) horas diárias, totalizando a carga

horária de 30 (trinta) horas semanais.

4 Do programa:

1) Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade do Paraná – Teresa Urban (2017). Volume I e II.

Disponível em:

https://comunicacao.mppr.mp.br/2017/11/19808/Relatorio-da-Comissao-da-Verdade-elenca-violacoes-de-

direitos-ocorridas-no-Parana-durante-a-ditadura.html

2) Lei Estadual 20.318/2020 – Criação de Programas Reflexivos e Responsabilizantes para autores de

violência doméstica e familiar contra a mulher (Paraná);

3) Lei federal 10.639/2003 e Lei federal 11.645/2008, que trata da obrigatoriedade do ensino sobre

temáticas afro e indígena nos estabelecimentos de ensino;

4) Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (UNESCO).

5) HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2003.

5 Das inscrições: serão realizadas através do encaminhamento da documentação elencada no item

5.1, abaixo, no período de 15/09/2021 a 01/10/2021 às 17h (horário do email) ao endereço

caop.direitoshumanos@mppr.mp.br.

https://comunicacao.mppr.mp.br/2017/11/19808/Relatorio-da-Comissao-da-Verdade-elenca-violacoes-de-direitos-ocorridas-no-Parana-durante-a-ditadura.html
https://comunicacao.mppr.mp.br/2017/11/19808/Relatorio-da-Comissao-da-Verdade-elenca-violacoes-de-direitos-ocorridas-no-Parana-durante-a-ditadura.html
mailto:colombo.2prom@mppr.mp.br
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5.1 Para requerer sua inscrição, o candidato deverá encaminhar os seguintes documentos:

5.1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível anexo ao presente edital;

5.1.2 Cópia digitalizada da cédula de identidade e CPF;

5.1.3 Cópia de documento contendo Histórico Escolar/Acadêmico, inclusive com as notas obtidas ao

longo do Curso de Graduação em História (Obs. Exige-se apenas o histórico simplificado com as notas de

cada disciplina cursada, que pode ser obtido por sistema eletrônico da própria instituição de ensino);

5.1.4 Curriculum Vitae, instruído com os documentos comprobatórios do histórico profissional do

candidato, sobretudo daqueles relativos à primeira etapa do processo de seleção.

5.2 O pedido de inscrição encaminhado sem o cumprimento de todos os requisitos será

desconsiderado.

5.3 É de responsabilidade do candidato o preenchimento da ficha de inscrição, bem como a

manutenção de e-mail e telefones atualizados, a fim de viabilizar contato.

5.4 A inscrição implicará conhecimento e aceitação das normas preestabelecidas do certame e do

Regulamento de Estágios do MPPR, contido na Resolução nº 4.171/2016-PGJ.

5.5 A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de irregularidades, inexatidão de

dados ou falsidade de qualquer declaração na inscrição, implicará a eliminação do candidato (extinção do

contrato de estágio), cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6 – Do processo seletivo: Considerando o contexto fático atual de pandemia global ocasionada

pelo novo Coronavírus, a necessidade de ação de providências para prevenção, controle e contenção

de riscos de disseminação da doença (Covid-19), em observância à segurança dos candidatos, bem

como dos membros e servidores envolvidos na realização do processo seletivo, e, em atenção à

Resolução nº 5603/2020-PGJ (que “Estabelece, em caráter temporário e excepcional, a flexibilização

da obrigatoriedade de prova escrita previamente à concessão de estágios no âmbito do Ministério

Público do Estado do Paraná, em razão do Estado de Calamidade Pública, decorrente da pandemia do

Coronavírus”), o processo de seleção compreenderá DUAS FASES, compostas por:

1ª FASE: análise de histórico escolar e currículo; e

2ª FASE: entrevista por vídeo chamada, aplicada aos candidatos aptos, conforme descrito no item
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6.1, abaixo.

6.1 1ª FASE: Serão classificados os 10 (dez) primeiros candidatos que, da análise objetiva do

histórico escolar e currículo, atingirem nota igual ou superior a 5,0 (cinco), observando-se a seguinte

pontuação:

Histórico Acadêmico
a) Média de notas igual ou superior a 9,50: 5,00 pontos
b) Média de notas entre 9,0 e 9,49: 4,50 pontos
c) Média de notas entre 8,50 e 9,00: 4,00 pontos
d) Média de notas entre 8,00 e 8,49: 3,50 pontos
e) Média de notas entre 7,50 e 7,99: 3,00 pontos
f) Média de notas entre 7,00 e 7,49: 2,00 pontos

ATENÇÃO: O envio de documentação comprovando as informações curriculares é OBRIGATÓRIA (ver item 6.1.2)
Currículo Profissional:

a) Estágio de Graduação em História em órgão(s) do
Ministério Público:

1,50 pontos para cada seis (6) meses completos, limitado a
dois anos (máximo de 6,00 pontos)

b)  Atividade profissional como historiador em Instituição
Pública e/ou privada como museus ou arquivo-público;

1,00 pontos para cada seis (6) meses completos, limitado a
três anos (máximo de 6,00 pontos)

c) Atividade de licenciatura em História em Instituição de
Ensino (escolas, colégios ou universidades);

0,50 pontos para cada seis (6) meses completos, limitado a
três anos (máximo de 3,00 pontos)

d) Publicação de artigo em revista científica e/ou capítulo
de livro;

1,00 ponto

e)  Produção com publicação de material didático. 1,00 ponto
f) Bolsista de iniciação científica 1,00 ponto para cada seis (6) meses completos, limitado a

dois anos (máximo de 4,00 pontos)

6.1.2 Cabe aos candidatos comprovarem documentalmente possuir os títulos sujeitos à pontuação,

podendo o somatório ultrapassar 10 (dez) pontos. A ordem de classificação para a segunda fase observará

a soma dos pontos atribuídos para cada candidato, classificando-se os 10 (dez) candidatos que possuírem

a maior soma de pontos e tiverem também atingido nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

6.1.3 Os 10 (dez) candidatos mais bem avaliados serão classificados para a 2ª fase e convocados para a

entrevista a ser realizada na modalidade virtual, através do aplicativo Google Meets, junto a Membro(s)

designado(s) por este CAOPJDH.

6.1.4 O Ministério Público reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória das informações

declaradas, observando-se o contido no item 5.5 do presente edital.
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6.1.5 O resultado preliminar, com o nome dos candidatos classificados para a 2ª fase, bem como datas e

horários das entrevistas, serão divulgados através de Edital, publicado na página da Escola Superior do

Ministério Público do Estado do Paraná, até o dia 8 de outubro de 2021.

6.1.6 Caso haja empate, serão classificados tantos quantos forem os candidatos empatados na 10ª

posição.

6.2 2ª FASE: Será realizada entrevista por videoconferência, de caráter classificatório. As perguntas

contemplarão o material citado no programa do ítem 4

6.2.1 Essa fase será realizada de forma virtual, através do aplicativo Google Meets, mediante prévio

agendamento de data e horário a ser realizado pelo CAOPJDH, sendo os candidatos classificados

oportunamente contatados, por telefone e/ou e-mail, a esse fim.

6.2.2. Os candidatos serão entrevistados individualmente e através de ambiente virtual, visando aferir a

compatibilidade do histórico e do perfil apresentado com a natureza da função a ser exercida, e receberão

nota classificatória de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos.

7 Da classificação Final e do Resultado: A nota final será obtida através da soma das notas

atribuídas nas duas fases do teste seletivo, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e

estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

7.1 A classificação será obtida pela ordem decrescente da pontuação obtida pelos(as) candidatos(as)

aprovados(as), que serão nomeados(as) para ocupar as vagas disponibilizadas, obedecendo-se

estritamente a essa ordem.

7.1.2 No caso de empate na pontuação, terá preferência o(a) candidato(a) que tiver maior idade, assim

considerando ano, mês e dia de nascimento.

7.2 O resultado do processo de seleção será divulgado no site institucional do Ministério Público do

Estado do Paraná, na página da Escola Superior (‘Estágios’), no endereço

https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=412 , botão “Vagas

Disponíveis”, em data a ser divulgada no edital de resultado da primeira fase.

7.3 O prazo de validade desta seleção pública é de 01 (um) ano, contado da data da divulgação do

resultado final da seleção.

8 Da convocação: A convocação observará a classificação, conforme disposto no item 7 deste

https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=412
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Edital.

8.1 A convocação oficial será feita por meio do endereço eletrônico informado na inscrição.

8.2 Após convocação, o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para se manifestar, podendo

aceitar a vaga ofertada ou desistir do processo seletivo, sendo automaticamente excluído do cadastro de

reserva no caso de desistência ou ausência de resposta.

8.3 Em caso de recusa, reclassificação ou desistência, será convocado para a vaga o candidato

seguinte na ordem de classificação.

8.4 A desistência tratada no item 8.2, do presente Edital, é irretratável.

8.5 Caso aceite a vaga ofertada, o candidato deverá enviar, em formato PDF, no prazo de 10 (dez)

dias contados da data da convocação, no endereço especificado, os documentos relacionados no Art. 21

§1º, do Regulamento de Estágios do MPPR.

8.6 A falta de qualquer um dos documentos a que se refere o item 8.6 do presente Edital, implicará na

não admissão do candidato aprovado por desistência tácita, ocasião em que será chamado o candidato

seguinte na ordem de classificação.

9 Das disposições finais: Este Edital e o Regulamento de Estágios do MP/PR ficarão à disposição

para consulta na unidade realizadora do presente processo seletivo e na página da Divisão de Estágios do

MPPR em https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html.

9.1 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, do que determina a

legislação vigente de estágio, o Regulamento de Estágios do MPPR e este Edital.

9.2 A contratação de candidato aprovado dependerá da conveniência para o Ministério Público do

Estado do Paraná.

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público

do Paraná

Curitiba, 14 de setembro de 2021.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto

Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html
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Ana Carolina Pinto Franceschi

Promotora de Justiça
Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

Rafael Osvaldo Machado Moura

Promotor de Justiça
Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos


