
Promotoria de Justia da Comarca de Realeza

EDITAL N. 01/2021

Teste seletiv  parp ingaressv pv uaprarv re estpgiáarivs rv Ministéariv Públicv rv Estprv rv Pparpná

A Promotora de Justiaa Dra. AMANDA GEHRa no uso das atribuiiões que lhe são conferidas

pelo protocolo SEI nº 19.19.5605.0018237/2021-68a resolve:

TORNAR PÚBLICO

o  presente  edital  que  estabelece  as  instruiões  destnadas  à  seleião  e  admissão  de

estagiários  de  pós  graduaião para  atuarem  junto  à  Promotoria  de  Justia  da  Comarca  de

Realeza/PR.

1.  Reuaisitvs:  poderão  se  inscrever  os  Bpchparéis  em  Diareitv por  insttuiiões  de  ensino

reconhecidas pelo Ministério da Educaiãoa devidamente mptaricalprvs em curso de pós-graduaião

em Direito nv mvmentv rp cvnivcpçãv  parp iníciv rps ptiirpres rv estágiv.

2. Vpgps p searem  areenchirps: o candidato selecionado em 1ª colocaião ocupará 01 (amp) ipgp

ris vníiel   parp  estágiv  re   ós-garprapçãv  em  Diareitv,   earívrv  mptatnv/ies eartnv junto  à

Promotoria de Justia da Comarca de Realeza/PR. Os demais aprovados formarão cadastros de

reserva para eventuais vagas que venham a surgir na Promotoria de Justia desta ou de outras

comarcas. O candidato de pós-graduaião aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 1.981a20a mais

auxílio-transporte  de  R$  198a00a  para  estagiar  de  segunda  a  sexta-feira  por  6  horas/diaa  nas

dependências da Promotoria de Justia de Realeza.

2.1. Nos  termos  da Resoluião PGJ  4071/2020a  30% rps  ipgps  searãv areseariprps p  cpnrirptvs

negarvsa  ea  nos termos da Lei  11.788/08a  10% p cpnrirptvs cvm refciincipa  critérios a  serem

observados quando da eventual convocaião de candidatos do cadastro de reserva.
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2.2. As vagas que eventualmente não forem preenchidas pelos candidatos descritos no item 2.1

serão destnadas à ampla concorrênciaa observada a ordem geral de classifcaião.

3. Parvgarpmp:  Direito  Penala  Direito  Processual  Penala  Legislaião  Penal  Especiala  Direito

Consttucionala  Direito Civila  Direito Processual Civila  Direito Administratvoa  Direito Ambiental e

Processo Coletvo.

4. Inscarições: serão realizadas exclusivamente por e-maila meio do formulário eletrônico Google

Formsa disponível no endereio <https://forms.gle/AiUiUEkLt1T6wkjx9>a das 8h de 23 de julho de

2021 até as 17h de 02 de agosto de 2021. Informaiões pelos telefones (46) 3543-2264 e (46)

99903-0917 (WhatsApp)a com o servidor Juliano.

4.1. No  momento  da  inscriiãoa  além  de  preencher  os  campos  do  formulário  eletrônicoa  o

candidato deverá encaminhar ao e-mail realeza.prom@mppr.mp.br os seguintes documentos:

p) Fotocópias da cédula de identdade e do CPF;

b) Cópia do curriculum vitae atualizadoa constando a formaião acadêmica e todas as experiências

profssionais anteriores do candidatoa especialmente aquelas exercidas no mmbito jurídico.

c) Cópia de documentaião comprobatória dos critérios avaliados na segunda fasea conforme item

5.2.

Serão  indeferidas as  inscriiões  dos  candidatos  que  não  apresentarem  toda  a  documentaião

exigidaa  sem  prejuízo  de  demais  documentos  exigidos  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do

Paraná.

4.2. Documentaião necessária para tomar posse da vaga:

a) Fotocópia do Diploma de Graduaião em Direito por insttuiião de ensino reconhecida pelo

Ministério da Educaião  ou certfcado de conclusão de curso emitda pela insttuiião de ensinoa

contendo a data de colaião de grau;

b)  Comprovante  de  matrícula  em  curso  de  pós-graduaião  compatvel  com  as  atribuiiões  da

Promotoria de Justia.
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5. Teste seletiv

Nos termos da Resoluião 5.603/2020 da PGJa em razão das restriiões sanitárias impostas pela

pandemiaa  o  processo  de  seleião  seará  areplizprv  exclasiipmente   var  meiv  eletarônicv e  será

composto por taris fpsesa a saber: 1) prova escrita (virtual); 2) análise do currículo (com atribuiião

de pontuaião); e 3) entrevista pessoal (por videoconferência).

5.1.  Parimeiarp  fpse:  Consistrá na  realizaião de prova escritaa  que terá caráter  classifcatório  e

eliminatório. 

5.1.1.  A prova será realizada no período vespertno no dia 04/08/2021a a partr das 13h30min.

Para tantoa o candidato deverá acessar a sala de videoconferência e a página de arquivo editável

cujos  links  serão  enviados  na  manhã  do  mesmo  dia  ao  e-mail  cadastrado  no  momento  da

inscriiãoa devendo manter cmmera e microfone atvados durante toda a prova.

5.1.2.  Somente os candidatos que atngirem nota 6a0 (seis) na prova escrita serão classifcados

para a segunda fasea sendo os demais eliminados.

5.2. Seganrp fpse: Consistrá na análise do currículo e histórico escolara de caráter classifcatórioa

podendo ser atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez)a de acordo com os seguintes critérios:

Caritéariv Pvntapçãv

1 Realizaião de estágio de graduaião voluntário no Ministério
Públicoa pelo período mínimo de 06 (seis) meses

0a5

2

Realizaião de estágio de graduaião em Direitoa remunerado
ou voluntárioa fora do Ministério Públicoa com exceião de

núcleos de prátca jurídicaa pelo período mínimo de 06 (seis)
meses

0a5

3 Realizaião de estágio de graduaião remunerado no
Ministério Públicoa pelo período mínimo de 06 (seis) meses

0a5

4 Estágio de Graduaião em Direito junto ao Poder Judiciárioa
pelo período mínimo de 06 (seis) meses

0a5

5 Realizaião de estágio de pós-graduaião no Ministério 1a0
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Públicoa pelo período mínimo de 06 (seis) meses 

6

Realizaião de estágio de pós-graduaião em Direitoa
remunerado ou voluntárioa fora do Ministério Públicoa com
exceião de núcleos de prátca jurídicaa pelo período mínimo

de 06 (seis) meses 

1a0

7
Exercício de funião de conciliador dos Juizados Especiaisa

nos termos da Lei nº 9.099/95a pelo período mínimo de 06
(seis) meses

1a0

8

Exercício de funião/atvidade jurídica de nível superior em
Direitoa remunerado(a) ou voluntário(a)a pelo período
mínimo de 06 (seis) mesesa não descrito(a) nos itens

anteriores 

1a5

9 Aprovaião no Exame da OAB 1a5

10 Aprovaião em concurso público de nível superior em Direito 2a0

Pvntapçãv Máximp 10

5.2.1. Serão desclassifcados os candidatos que apresentarem informaiões falsas no currículo.

5.2.2. A  décima parte  da  pontuaião  alcaniada  pelo  candidato  será  somada  à  nota  da  prova

escritaa  que consttuirá a média fnala classifcando-se para a terceira fase apenas os 05 (cinco)

candidatos com as maiores notas.

5.2.3. Em caso de empatea prevalecerão os candidatos de maior idadea assim considerando anoa

mês e dia de nascimento.

5.2.4.  O resultado da primeira e segunda fase será encaminhado aos  candidatos por meio do

endereio eletrônico indicado na fcha de inscriião e será publicado na página da Escola Superior

do MPPRa até o dia 06/08/2021.

5.3.  Tearceiarp fpse:  Consistrá na realizaião de entrevista pessoal  pela Promotora de Justia da

Comarca de Realeza/PRa a qual avaliará o conhecimento teórico do candidatoa sua disponibilidadea

interesse e demais aspectos pertnentes.
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5.3.1. As  entrevistas  serão  realizadas  no  período  matutno  do  dia  10/08/2021a  em  horários

previamente agendados com os candidatos;

5.3.2. Não é permitda a gravaião da entrevista pelo candidato;

5.3.3. Os candidatos serão entrevistados em reunião virtuala individualmentea visando a aferir a

compatbilidade do histórico apresentando por ocasião da inscriião com a natureza da funião a

ser exercidaa e receberão nota classifcatória de 0 (zearv) p 10,0 (rez).

6. Clpssifcpçãv: Serão classifcados todos os candidatos que atngirem a nota mínima: 6.0a desde

que  preencham  os  requisitos  constantes  deste  Edital  e  estejam  em  conformidade  com  os

dispositvos da Res. PGJ 4.171/2016.  

7. Resaltprvs: serão publicados até o dia 12 de agosto de 2021a em edital no site do Ministério

Público (http://www.escolasuperior.mppr.mp.br) e encaminhados aos candidatos via e-mail.

A prmissãv rvs cpnrirptvs p arviprvs re enreará re existincip re CONVÊNIO VIGENTE

entare p Insttaiçãv re Ensinv e v MPPR, cvnfvarme § 2º rv part. 1º rp Res. PGJ 4171/2016,  bem

como  da  conveniência  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.  Os  casos  omissos  serão

resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justia.

Realeza/PRa 22 de Julho de 2021.

AMANDA GEHR
Promotora de Justia
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