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Teste Seletivo para Ingresso ao Quadro de Estagiários do Ministério Público do Estado do 

Paraná. 

 

 

A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão do MPPR - DPG/SUBPLAN, tendo 

em vista o contido no Protocolo SEI nº 19.19.9420.0022761/2021-48 , resolve  

 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

 

 O presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de 

estagiário de pós-graduação em Gestão Pública ou áreas afins para atuar junto ao Departamento 

de Planejamento e Gestão da SUBPLAN (Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de 

Planejamento Institucional). 

 

 1  Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos atualmente matriculados em pós-

graduação em Gestão Pública ou áreas afins, com conclusão do curso prevista para 

dezembro de 2022 ou data posterior. 

 

 2  Das vagas a serem preenchidas: o(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará 01 (uma) vaga 

existente de estágio de pós-graduação junto ao Departamento de Planejamento e Gestão 

da SUBPLAN, no período matutino ou vespertino. Os demais aprovados formarão cadastro 

de reserva para eventuais vagas que venham a surgir. O(a) candidato(a) aprovado(a) fará 

jus à bolsa-auxílio de nível superior de R$ 1.981,20 (um mil e novecentos e oitenta e um 

reais e vinte centavos) e a auxílio-transporte no valor de R$198,00 (cento e noventa e oito 

reais) mensais, para estagiar de segunda a sexta-feira por 6 (seis) horas/dia. 

 



 2.1  A presente vaga destina-se, originalmente, para atuação presencial no 

DPG/SUBPLAN, que se localiza na Rua Marechal Hermes, nº 751, 2º andar - Centro 

Cívico, Curitiba. Entretanto, enquanto perdurarem as medidas de combate à pandemia 

do novo Coronavírus (COVID-19), o candidato selecionado para provimento da vaga de 

estágio ofertada neste Edital desempenhará suas atividades à distância e/ou mediante 

o estabelecimento de rodízio em escala de trabalho presencial, conforme as 

orientações institucionais em vigor. Caso o candidato selecionado integre grupo de 

risco previsto no art. 12 da Resolução PGJ nº 3743/2020, deverá solicitar autorização 

para trabalho à distância, a qual deverá ser avaliada pela Divisão de Estágios do Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 

 

 2.2  Ficam reservadas aos negros 30% (trinta por cento) das vagas que vierem a ser 

preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Resolução PGJ 

4171/2016.  

 

 2.2.1  De acordo com o art. 20-B da Resolução PGJ 4171/2016, e observados os 

demais dispositivos dessa norma, poderão concorrer às vagas reservadas a 

candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da 

inscrição no processo de seleção, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

 

 2.3  Ficam reservadas às pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas que 

vierem a ser preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Lei Federal 

nº 11.788/2008. 

 2.3.1  Conforme o parágrafo único do art. 34 da Resolução PGJ 4171/2016, o 

candidato que desejar concorrer à vaga especial de pessoa com deficiência deverá, 

no ato da inscrição, demonstrar sua condição, informando suas necessidades 

específicas para realização da prova e apresentando laudo ou declaração médica. 

 2.4  A reserva de vagas dos itens 2.2 e 2.3 será aplicada considerando-se a hipótese de 

aproveitamento de vagas remanescentes e a formação de cadastro de reserva. 

 

 3  Do programa: 

 

 a) Conhecimentos básicos de planejamento e gestão de políticas públicas; 

 b) Conhecimentos básicos de formulação, monitoramento, captura e exposição de 

indicadores sociais e econômicos; 

 c) Conhecimentos básicos do LibreOffice; 

 d) Conhecimento básico de ferramentas informacionais. 

 



 4  Das inscrições: serão realizadas no período de 13/09/2021 a 24/09/2021, através do 

preenchimento do formulário eletrônico https://abre.formulário/posdpg. Deverão ser 

anexados ao Formulário de Inscrição os documentos constantes no item 5 deste Edital.  

 

 4.1  Para mais informações, encaminhar mensagem para subplan.dpg@mppr.mp.br. 

 

 5  Da documentação necessária: o(a) candidato(a) deverá anexar no momento da inscrição 

os documentos elencados abaixo: 

 

 a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; 

 b) Comprovante de matrícula atualizado no curso de pós-graduação, reconhecido 

e/ou autorizado a funcionar pelo Ministério da Educação; 

 c) Curriculum vitae atualizado; 

 d) Autodeclaração para os candidatos que se enquadrarem na hipótese prevista no 

item 2.2 deste Edital;  

 e) Laudo ou declaração médica para os candidatos que se enquadrarem na hipótese 

prevista no item 2.3 deste Edital.  

 

 6  Do teste seletivo: será realizado em duas etapas, conforme descrito abaixo. 

 

 a) Primeira etapa: Preenchimento do formulário de inscrição, currículo e 

documentação solicitada. 

 

 b) Segunda etapa: Entrevista pessoal de caráter classificatório, que será agendada a 

partir do dia 27/09/2021, em horário comercial, via plataforma de reunião virtual. 

 

Observação: O não comparecimento do(a) candidato(a) no dia e horário determinado implicará na 

sua desclassificação do teste seletivo. 

 

 7  Da classificação: serão aprovados para a segunda etapa todos os candidatos que atingirem 

a nota mínima de 60 (sessenta) pontos na primeira etapa. A classificação final será 

composta pela somatória simples das notas da primeira e segunda etapas, com valor total 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

 7.1  A ordem de preferência na contratação será da maior para a menor nota, 

observadas, inclusive, as frações atribuídas e desde que preencham os requisitos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdl4PztTOLKvQcPLMINGTwAHE7LaKj5xLxD0TuCqLDfSbHQ/viewform
mailto:subplan.ddo@mppr.mp.br


constantes neste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 

4171/2016, da PGJ. 

 

 7.2  Dos critérios de desempate: em caso de empate na classificação final, serão levados 

em consideração os seguintes critérios, nesta ordem: 

 a) O candidato que obtiver a maior pontuação na primeira etapa; 

 b) O candidato que obtiver maior pontuação na entrevista. 

 

 8  Dos resultados: serão divulgados na página do Ministério Público do Paraná, no seguinte 

endereço eletrônico: www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html, conforme 

cronograma abaixo. 

 

◦ Primeira etapa: dia 27/09/2021. 

◦ Segunda etapa: dia 11/10 de 2021. 

 

 9  A contratação do(a) candidato(a) aprovado(a) dependerá da conveniência ao Ministério 

Público do Estado do Paraná.  

 

 10 Os casos omissos serão resolvidos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do 

Paraná. 

 

 

Curitiba, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

Denise Ratmann Arruda Colin  

Diretora do Departamento de Planejamento e  

Gestão da SUBPLAN 
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