
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

2ª Promotoria de Justiça junto ao Foro Descentralizado da Cidade Industrial de Curitiba/PR 

EDITAL N.º 4/2021. 

 

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de pós-graduação do 

Ministério Público do Estado do Paraná. 

 

O Promotor de Justiça, Dr. José Luiz Loreto de Oliveira, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Protocolo SEI nº 19.19.8442.0016733/2021-61, resolve: 

 

RETIFICAR 

 

o teor dos itens “1.1”, “2.2” e “2.3” do Edital 3/2021, oriundo da 2ª Promotoria de 

Justiça junto ao Foro Descentralizado da Cidade Industrial de Curitiba/PR, os quais 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

  

“1.1 Candidatos: poderão se inscrever os estudantes bacharéis em 
Direito que estejam matriculados até o ato da contratação em curso 
de pós-graduação compatível com as atividades jurídicas, e 
ministrado por instituição conveniada ao Ministério Público do Estado 
do Paraná.”  
 
“2.2 Prazo: as inscrições deverão ser realizadas a partir das 
00h00min do dia 19/7/2021, com término às 17h00min do dia 
12/8/2021, exclusivamente pela via remota, no endereço eletrônico da 
Unidade Ministerial (Curitiba.cidadeindustrial2@mppr.mp.br).” 
 
“2.3 Documentação: os candidatos deverão encaminhar, via e-mail, 
os seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição anexa preenchida e digitalizada, informando se 
está enquadrado na reserva de vagas; 
b) Fotocópia de CPF e RG; 
c) Cópia de curriculum vitae atualizado, constando todas as 
experiências profissionais anteriores do candidato, especialmente 
aquelas exercidas no âmbito jurídico; 
d) Cópia de histórico acadêmico, o qual deverá abranger as notas dos 
2 (dois) últimos semestres cursados da graduação em Direito. O 
documento poderá ser obtido por meio do próprio sistema eletrônico 
da instituição, de forma simplificada, apenas apontando o rendimento 
do aluno em cada matéria lecionada.” 

 

Além das retificações acima, acrescenta-se a informação relativa à bolsa-auxílio 

recebida pela atividade a ser exercida, fazendo jus o estagiário de pós-graduação à 
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percepção do valor mensal de R$ 1.981,20 (um mil, novecentos e oitenta e um reais, e vinte 

centavos), acrescido de auxílio-transporte no importe de R$ 198,00 (cento e noventa e oito 

reais). 

 

Justifica-se a retificação do referido Edital, devido à publicação do documento 

durante o período de férias acadêmicas de grande parte dos inscritos, fator que, em 

diversos casos, inviabiliza a disponibilização do histórico escolar exigido pela Secretaria 

das instituições conveniadas, haja vista a suspensão das administrativas no recesso 

escolar.  

 

Curitiba/PR, 27 de julho de 2021. 

 

José Luiz Loreto de Oliveira 

Promotor de Justiça 
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ANEXO I. 

FICHA CADASTRAL. 

Teste Seletivo de Pós-Graduação junto à 2ª Promotoria de Justiça junto ao Foro 

Descentralizado da Cidade Industrial de Curitiba/PR. 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DESCONSIDERAR 

 

NOME: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

GÊNERO:     M  F 

 não binário 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

R.G.: C.P.F.: 

ENDEREÇO: 

 BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

CURSO: TURNO: SUPLETIVO:      S    N 

DISPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ             SOMENTE  TARDE           MANHÃ OU TARDE 

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO? 

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO   

 AMIGOS                                                                                         OUTRO: 

 
 

 ___________________________,____ de________________de________. 
 
 

______________________________________________________________________ 
NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da Resolução nº 
4171/2016 da PGJ. 
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