
 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cantagalo/PR 

 

EDITAL Nº 06/2021 

 

Teste seletivo para ingresso de pós-graduandos em Direito ao quadro de 

estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná 

 

O Promotor de Justiça da Comarca de Cantagalo/PR, Dr. 

Pedro Tenório Soares Vieira Tavares, no uso das atribuições e pela autorização 

conferida no Processo SEI nº 19.19.3655.0018329/2021-62, resolve: 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

o presente edital, o qual retifica os Editais nsº 03/2021 e 

05/2021, reabrindo o período de inscrição e alterando a data da prova nos 

seguintes termos: 

  

1. Das inscrições: serão realizadas no período de 11/08/2021 a 16/08/2021, por 

e-mail, inexistindo taxa de inscrição; 

1.1. O candidato deverá encaminhar a ficha de inscrição anexa a este Edital 

devidamente preenchida ao e-mail da Promotoria (cantagalo.prom@mppr.mp.br) 

a partir das 12h do dia 11/08/2021 até às 18h do dia 16/08/2021; 

1.2. Além da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, o candidato 

deverá anexar no momento da inscrição os seguintes documentos: a) fotocópia da 

cédula de identidade e do CPF ou da CNH colorida, b) cópia do curriculum vitae, 

c) atestado de matrícula atualizado onde conste a pós-graduação cursada pelo 

candidato, o semestre e a instituição1, c) laudo médico, caso o candidato deseje 

concorrer ao percentual reservado à pessoa com deficiência, conforme item 3.1 

do Edital nº 03/2021, e d) autodeclaração de pessoa afrodescendente, caso o 

                                                             
1 Este documento poderá ser entregue na data da admissão, que ocorrerá no primeiro semestre de 

2021. 
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candidato deseje concorrer ao percentual reservado à pessoa afrodescendente, 

conforme item 4 do Edital nº 03/2021; 

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

atualizados, para viabilizar os contatos necessários; 

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

preestabelecidas do certame e do Regulamento de Estágios do MPPR. 

 

2. Da publicação das inscrições deferidas: Após a verificação da presença de 

todos os documentos relacionados no item 1, será publicado, na data de 

17/08/2021, Edital com a relação das inscrições deferidas e indeferidas. 

 

3. Permanecem vigentes os itens “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7”, “10” e “11” do 

Edital nº 03/2021. 

 

4. Ficam revogados os itens “6”, “8” e “9” do Edital nº 03/2021. 

 

5. Permanece vigente o Edital nº 05/2021, portanto, os candidatos que tiveram 

suas inscrições deferidas não precisam encaminhar nova documentação. 

 

6. Do teste seletivo: o teste seletivo será realizado em duas etapas, uma prova 

escrita e uma entrevista; 

6.1. A prova escrita será realizada no dia 18/08/2021 das 09h às 12h, de forma 

online e consistirá na realização de cinco casos práticos. As orientações serão 

encaminhadas por e-mail uma hora antes do início das provas; 

6.2. As entrevistas serão realizadas no dia 19/08/2021 a partir das 10h através 

do Google Meet. O horário da entrevista de cada candidato será informado no dia 

18/08/2021 junto com as orientações da prova prática; 

6.3. Serão classificados os candidatos que atingirem a nota mínima de 5,0 (cinco) 

pontos em cada etapa; 
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6.4. O resultado final será a média da soma das notas da prova escrita e 

entrevista; 

6.5. Os critérios de desempate serão, sucessivamente: a) maior nota resultante da 

soma das questões discursivas, b) maior nota na entrevista. 

 

7. Dos resultados do teste seletivo: o resultado final será afixado na sede da 

Promotoria de Justiça, publicado no site do Ministério Público do Estado do 

Paraná 

(http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126), 

no subitem “Resultados” e encaminhado ao e-mail dos candidatos cadastrados na 

ficha de inscrição. 

 

8. Da admissão: a admissão do(a) candidato(a) aprovado(a) dependerá da 

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

resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

 

Cantagalo, 11 de agosto de 2021. 

 

 

Pedro Tenório Soares Vieira Tavares 

Promotor de justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126
http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126
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Teste seletivo para o quadro de estagiários de pós-graduação junto à 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cantagalo/PR 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  

 

NOME:  

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

GÊNERO:   MASCULINO 

 FEMININO 

 NÃO-BINÁRIO 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

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

ENDEREÇO: 

 BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR: 

TELEFONE RECADO: E-MAIL: 

ANO LETIVO: TURNO: 

 

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO? 

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO   

 AMIGOS                                                                                         OUTRO: 

DISPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ           SOMENTE  TARDE             MANHÃ OU TARDE 

DESEJO CONCORRER A VAGA RESERVADA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 

 SIM 

 NÃO 

EM CASO DE SIM, DEVERÁ SER ANEXADO LAUDO MÉDICO, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL. 

DESEJO CONCORRER A VAGA RESERVADA AOS AFRODESCENDENTES. 

 SIM 

 NÃO 

EM CASO DE SIM, DEVERÁ SER ANEXADA AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA AFRODESCENDENTE. 

 
 

Cantagalo/PR, ____ de________________de________. 
 
 

 
______________________________________________________________________ 

NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
Visto do Funcionário_____________ 
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Autodeclaração de pessoa afrodescendente 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, abaixo 

assinado(a), de nacionalidade____________________________________, nascido(a) 

em ___/___/___, no município de_____________________, UF______, filho(a) 

de________________________ e ____________________________, estado civil 

___________________________, residente e domiciliado (a) 

_____________________________________, município de 

_________________________, RG nº __________________, UF______, expedido em 

___/___/_____, órgão expedidor______________ e do CPF nº 

___________________________________________, declaro, sob as penas da lei que 

sou pessoa (     ) preta  (    ) parda e que desejo concorrer as vagas reservadas aos 

afrodescendentes de que trata o edital de teste seletivo da Promotoria de Justiça da 

Comarca de Cantagalo/PR. Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei 

sujeito(a) a sanções civis e penais e demais cominações legais aplicáveis. 

 

 

_________________________,_____de_______________de__________. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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