
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 02/2021

Processo de seleção para estágio de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

no Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR.

Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal/PR

A  Promotora  de  Justiça,  NATHALIE  MURILLO  FLOROSCHK,  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas pelo  PROCESSO SEI Nº: 19.19.4565.0016704/2021-

23, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de

estagiários de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO para atuarem junto à PROMOTORIA DE

JUSTIÇA DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR.

1. DAS VAGAS

O processo de seleção regulado por este Edital destina-se ao preenchimento de 01

(uma)  vaga para  estágio  de  pós-graduação  em  Direito existente  na

PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA DE  RIBEIRÃO  DO  PINHAL/PR,  assim  como  a

formação de cadastro de reserva, observando-se, para a classificação, o disposto

no item 7 deste Edital.

1.1. Ficam reservadas aos negros 30% (trinta por cento) das vagas que vierem a



ser preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Resolução

PGJ 4171/2016.

1.2. Ficam reservadas  às  pessoas  com deficiência  10% (dez  por  cento)  das

vagas que vierem a ser preenchidas por meio deste processo seletivo, nos

termos da Lei Federal nº 11.788/2008.

1.3. A reserva de vagas dos itens 1.2 e 1.3 será aplicada considerando-se a

hipótese  de  aproveitamento  de  vagas  remanescentes  e  a  formação  de

cadastro de reserva.

1.4. As  vagas  que  eventualmente  não  forem  preenchidas  pelos  candidatos

descritos  nos  itens  1.1  e  1.2  serão  destinadas  à  ampla  concorrência,

observada a ordem geral de classificação.

1.5. O  cadastro  de  reserva  poderá,  a  critério  exclusivamente  do  MPPR,  ser

utilizado  por  outras  unidades/promotorias.  O  candidato  poderá  optar  em

aceitar a vaga da outra unidade ou permanecer no cadastro de reserva.

2. DA BOLSA AUXÍLIO

O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio no valor de  R$ 1.981,20 (um mil,

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) e a auxílio-transporte no valor

de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) mensais.

3. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

3.1 Para ser admitido como ESTAGIÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO, o interessado

deverá:

a) ter concluído o curso de graduação e estar matriculado numa pós-graduação

compatível com a área de atuação da vaga ofertada;

b) ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira;

c) ter  conduta  compatível  com  o  exercício  das  atribuições  de  estagiário  do



Ministério Público;

d) não ter exercido, anteriormente, o total de dois anos de atividade de estágio de

pós-graduação em Direito no âmbito do MPPR.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 13.07.2021 a 20.07.2021.

4.2. Para requerer sua inscrição, o candidato deverá encaminhar o pedido para o

e-mail  ribeiraodopinhal.prom@mppr.mp.br (constando como assunto da

mensagem  “INSCRIÇÃO  PARA  TESTE  SELETIVO  –  NOME  DO

CANDIDATO”), contendo:

4.2.a. nome completo;

4.2.b. data de nascimento;

4.2.c. número de documento de identidade;

4.2.d. endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato;

4.2.e. curriculum vitae, com a comprovação dos itens que pontuarão

para  a  classificação  no  presente  teste  seletivo,  descritos  no  item

5.1.2;

4.2.f. diploma ou certificado de conclusão de graduação em Direito;

4.2.g. histórico escolar da graduação em Direito.

4.3. O  pedido  de  inscrição  encaminhado  sem  a  inclusão  dos  itens

supramencionados, com exceção das comprovações solicitadas no tópico

4.2.e., será desconsiderado.

4.4. Para  a  solução  de  problemas  relacionados  à  inscrição,  ou,  ainda,  na

hipótese  de  dúvidas  pertinentes  ao  teste  seletivo,  o  candidato  deverá

contatar o Ministério Público do Estado do Paraná pelos seguintes números

de telefone: (43) 3551-1832 (somente para mensagens via WhatsApp), e

(43)  92000-4808  (recebe ligações  e  mensagens  encaminhadas  pelo

WhatsApp).

4.5. É de  responsabilidade  do  candidato  a  manutenção  do  e-mail  e  telefone



atualizados, para viabilizar os contatos necessários.

4.6. A  inscrição  implicará  o  conhecimento  e  a  aceitação  das  normas

preestabelecidas do certame e do Regulamento de Estágios do MPPR.

4.7. 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, cancelando-se sua inscrição

e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções

civis e penais cabíveis.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. Destaca-se  a  autorização,  em  caráter  excepcional  e  temporário,  da

flexibilização de provas escritas em testes seletivos promovidos pelas Promotorias

de Justiça do Estado do Paraná, o que permite a contratação de novos estagiários

com base em critérios objetivos de valoração de mérito, nos termos do artigo 1º da

Resolução n°. 5.603/2020 da PGJ1. Assim, em virtude da propagação do COVID-19

(coronavírus), do atual contexto pandêmico global e da necessidade de adoção de

providências para prevenção, controle e contenção de riscos de disseminação da

doença viral,  o  processo de seleção dos candidatos compreenderá duas fases,

compostas por:

5.1.2 Da primeira  fase:  análise  curricular,  podendo ser  atribuída  nota  de 0

(zero) a 10 (dez), de acordo com os seguintes critérios2:

Critério Pontuação atribuída

1 Resolução 5603/2020 PGJ.  Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional e temporário, enquanto vigorar o Estado de Calamidade
Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ou normativa que prorrogue a vigência do referido
Estado de Calamidade, a realização da prova escrita prevista no § 4º do artigo 20 do Regulamento de Estágio do Ministério Público
do  Paraná,  aprovado  pela  Resolução  nº  4171/2016-PGJ,  pela  forma  virtual  ou,  diante  da  sua  impossibilidade,  desde  que
devidamente justificada, sua substituição por outro critério objetivo de valoração de mérito, a exemplo da avaliação de desempenho
acadêmico e/ou de currículo com pontuação predeterminada para  certas  atividades práticas  e/ou acadêmicas,  o  que deverá
constar prévia e expressamente no edital de abertura do processo de credenciamento.

2 A ausência  de  comprovação  documental  envolvendo  os  critérios  fixados  no  item  5.1.2  implicará  na  não  contabilização  de
pontuação.



Aprovação no Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil

1,0 (um) ponto

Realização de estágio de graduação no
Ministério Público

2,0 (dois) pontos

Iniciação Científica, durante a graduação,
pelo período mínimo de 01 (um) ano

1,0 (um) ponto

Realização de estágio de graduação em
Direito, remunerado ou voluntário, fora do

Ministério Público
2,0 (dois) pontos

Pós-Graduação em Direito concluída 2,0 (dois) pontos

Graduação, no curso de Direito, em
universidade pública

2,0 (dois pontos) pontos

5.1.2.1  O resultado classificatório da primeira fase será encaminhado ao e-mail

indicado, pelo candidato, na ficha de inscrição, até 23.07.2021, junto ao horário e

link de acesso à entrevista  aos que atingirem,  no mínimo,  04 (quatro)  pontos

nesta etapa da seleção;

5.1.3 Da segunda fase: entrevista com a autoridade solicitante, que se realizará

por  videochamada,  aplicada  apenas  aos  candidatos  aptos  e  que  tenham

atingido  a  média  de  04  (quatro)  pontos  na  análise  curricular.  Nesta

oportunidade, poderá ser atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

7. DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1. Serão classificados todos os candidatos que atingirem, no mínimo 5,0 (cinco

pontos) ao final do certame, auferida a partir da média aritmética das notas da 1a

fase  (análise  de  currículo),  e  2a fase  (entrevista),  desde  que  preencham  os

requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos

da  Resolução  n.°  4.171/2016,  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Ministério

Público do Estado do Paraná.

7.2. A classificação será obtida pela ordem decrescente da pontuação alcançada

pelos candidatos aprovados.



7.3. O critério para desempate será a maior idade do candidato.

8. DO RESULTADO:

8.1. O resultado final será divulgado no dia 30 de julho de 2021, a partir das 17

horas,  no  sítio  eletrônico  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná, sendo

também afixado na Sede desta Promotoria de Justiça a partir do mesmo horário.

8.2. Após  a  publicação  do  Edital  de  Classificação  do  teste  seletivo,  o(a)

candidato(a) classificado(a) em primeiro lugar será notificado por telefone e e-mail

e deverá entrar em contato, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data da

divulgação, com a Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal/PR, para orientação

acerca dos documentos necessários à contratação3.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Este Edital e o Regulamento de Estágios do MPPR ficarão à disposição para

consulta  na  unidade  realizadora  do  presente  processo  seletivo  na  página  da

Divisão  de  Estágios  do  MPPR  em  https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-

356.html.

9.2. O prazo de validade desta seleção pública é de 1 (um) ano, contado da data

da divulgação do resultado final da seleção.

9.3. Todas as instruções, convocações e avisos relativos à seleção regida por este

Edital serão divulgados na página do Ministério Público do Estado do Paraná, por

meio da página https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/ConsultaEditalList.seam.

9.4. A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, do

3 E, na hipótese de recusa da vaga, ausência de contato com esta Promotoria de Justiça no prazo estipulado, ou, ainda, na falta dos
documentos necessários à contratação, será excluído da seleção e convocado o candidato classificado de forma subsequente.

https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html
https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html
https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/ConsultaEditalList.seam


que determina as legislações vigentes de estágio, o Regulamento de Estágios do

MPPR e este Edital.

9.5. A contratação  de  candidato  aprovado  dependerá  da  conveniência  para  o

Ministério Público do Estado do Paraná.

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Escola Superior do

Ministério Público do Paraná.

Ribeirão do Pinhal/PR, 12 de julho de 2021.

NATHALIE MURILLO FLOROSCHK
Promotora de Justiça
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