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EDITAL Nº 002/2021 – 5ª Promotoria de Justiça

A Promotora de Justiça, Dra. Mariana Dias Mariano, no uso das suas atribuições, considerando o
Cap. IV, art. 20 e seguintes da Resolução 4171/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça e o Edital nº
02/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICA

A  data  da  prova  do  teste  seletivo  para  estagiários  de  Pós-graduação  em  Direito  para  o  dia
16/08/2021 (segunda-feira  ), às 14h00min,   que será realizado na modalidade virtual, por meio da
plataforma Google Meet, sob as seguintes instruções:

1.     Da realização da prova     teórica:  

1.1. Diante da declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização
Mundial  da  Saúde-OMS,  de  11.03.2020,  a  prova  será  realizada  na  modalidade  online,  no  dia
16/08/2021, das 14h às 18h (início e término da prova), não sendo permitida a realização da prova
em data e horário diferentes do previsto neste edital;

1.2. Para a realização das provas, o(a) candidato(a) deverá acessar o link acima, com vinte  minutos
de antecedência (a partir das 13h40min), munido do original documento de identificação usado na
inscrição, sendo que não será permitido o ingresso na sala virtual após às 14h;

1.3. O(a)  candidato(a)  receberá  por  e-mail  as  instruções  de  acesso  ao  Google  Meet  e  outras
informações referentes ao processo seletivo;

1.4. A estrutura física, conexão à internet e os equipamentos necessários (computador, microfone e
câmera) para a realização da prova são de exclusiva responsabilidade do candidato/candidata;

1.5. O  MPPR  não  se  responsabiliza  por  quaisquer  problemas  de  ordem  técnica,  seja  dos
computadores,  de  conexão de  internet  do candidato,  falhas  de comunicação,  bem como outros
fatores que impossibilitem ou prejudiquem a realização das provas;

1.6. Os/as candidatos/candidatas que não tiverem acesso à internet ou à estrutura necessária para
realização do exame teórico, deverão informar esta Promotoria de Justiça até a data de 12/08/2021,
por  meio dos  endereços  eletrônicos  scacezarino@mppr.mp.br ou
almirantetamandare.5prom@mppr.mp.br. No e-mail encaminhado deverá constar o nome completo
do(a)  candidato(a),  telefone  para  contato  e  número  de  documento pessoal.  Nesses  casos,  o(a)
candidato(a) realizará a prova presencialmente, nas dependências da 5ª Promotoria de Justiça;

1.7. O(a) candidato(a)  terá  o prazo de 04 horas para concluir  a prova teórica.  Será permitida a
consulta  a  leis,  Constituição  Federal  ou  qualquer  outro  material  escrito  que  estiver
disponível ao(à) candidato(a) no momento da prova, não sendo autorizada sua retirada da
sala para acessá-lo;
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1.8. Durante  a  realização  das  provas,  será  adotado  o  procedimento  de  identificação  civil  dos
candidatos/candidatas, mediante a conferência do documento de identidade enviado no momento da
inscrição, que deverá ser apresentado ao vivo pelo(a) candidato/candidata, por meio da webcam;

1.9. A aplicação da prova teórica será gravada;

1.10. Será excluído do exame o(a) candidato(a) que: (a) enviar o formulário contendo as respostas da
prova teórica após as 18h00min, do dia 16/08/2021; (b) For colhido em flagrante comunicação
com outro(a) candidato(a) ou pessoa estranha, por escrito ou qualquer outra forma; (c) retirar-se
do local da prova (sair da frente da câmera ou retirar-se da sala virtual).

2.     Da realização da     entrevista:  

2.1 A  entrevista  possui  caráter  eliminatório  e  classificatório.  Nesta  etapa  serão  avaliados  os
seguintes aspectos:

2.1.a. Desempenho acadêmico e profissional do(a) candidato(a);
2.1.b. Avaliação de suas potencialidades e interesse na realização de estágio, pesquisa e

estudos;
2.1.c. Conhecimento dos posicionamentos doutrina e jurisprudência atualizados dos 
temas indicados no programa para a preparação da prova escrita;
2.1.d. Disponibilidade para as atividades da Promotoria de Justiça.

2.2. As datas e horários das entrevistas serão divulgadas até o dia 18/08/2021,  no site da Escola
Superior do MPPR, na mesma ocasião em que será divulgado o resultado da prova teórica;

2.3 Os/as candidatos/candidatas  aprovados/aprovadas para a entrevista  receberão e-mail  com o
link de acesso ao Google Meet e demais instruções de como se realizará a entrevista virtualmente.

Almirante Tamandaré, 05 de agosto de 2021.

Mariana Dias Mariano
Promotora de Justiça
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