
Edital nº 02/2021

Resultado  do  teste  seletivo  para  ingresso  de  estagiário  de  Pós-Graduação  em  Direito no
Ministério Público do Paraná, realizado em 05/08/2021, conforme Edital nº 01/2021.

O Promotor de Justiça Dr.  Eduardo Ratto Vieira, no uso de suas atribuições que lhes foram
conferidas pelo Protocolo nº 19.19.3301.0018689/2021-17, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1. A classificação dos candidatos aprovados no processo de seleção para 01 (uma) vaga de
estágio junto à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Irati:

Número
de

inscrição
Nome Nota 1ª Fase Nota Final

Classifi
cação 

Concor
rência

03 Denise Gabriela Silva 8,2 8,2 1 AC

07 Vanessa Alves de Andrade 8,0 8,0 2 AC
*AC – Ampla concorrência
*PPP – Vagas reservadas para Negros
*PCD – Vagas reservadas para Pessoas com deficiência

2.  A  convocação  da  candidata  Denise  Gabriela  Silva para  apresentar-se  junto  à  1ª
Promotoria de Justiça de Irati, localizada na Rua Pacífico Borges, nº 120, bairro Rio Bonito,
Irati/PR, com a documentação necessária para os procedimentos de contratação, quais sejam:

1. Declaração de matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino, que informe o
ano letivo ou período, com a data prevista de conclusão do curso;

2. Fotocópia do RG e do CPF;
3. Atestado médico de aptidão física;
4. Certidão de inexistência de antecedentes criminais (para maiores de 18 anos);
5. Declaração pessoal de ausência dos impedimentos previstos nos art. 32 e art. 35 da

Resolução 4171/2016, da PGJ;
6. Cópia do Projeto Pedagógico do Curso - PPC contendo a previsão do estágio;
7. Declaração de conclusão do curso de graduação ou cópia do diploma de graduação;
8. Além dos  documentos  acima,  o  estudante  deve  realizar  o  cadastramento  dos seus

dados pessoais no link https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/CadastroEstagiario.seam

Os demais candidatos aprovados formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados
durante a vigência desse processo seletivo (um ano a contar desta data).

Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas pelos telefones (42) 3422-3133 ou (42) 98864-
2866 ou pelo e-mail irati.1prom@mppr.mp.br. 

Irati, 09 de agosto de 2021.

EDUARDO RATTO VIEIRA
Promotor de Justiça
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