
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 1º/2021

Processo de seleção para estágio de PÓS-GRADUAÇÃO no Ministério Público
do Estado do Paraná - MPPR

A Promotora de Justiça, Dra. Ana Paula Martins Cesconetto Branco no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 22963/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o  presente  edital  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à  seleção  e
admissão  de  estagiário  de  pós-graduação para  atuar  junto  à  7ª  Promotoria
Criminal de Curitiba/PR.

1. Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em direito, desde que estejam
matriculados  em  curso  de  pós-graduação,  em  cujo  projeto  pedagógico  exista
previsão de estágio e vínculo com a matéria de atuação desta unidade ministerial;

2. Das vagas a serem preenchidas: o(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará a
única vaga existente junto à 7ª Promotoria Criminal de Curitiba/PR, para estágio de
pós-graduação. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais
vagas que venham a surgir, nos termos do art. 20 da Resolução PGJ n. 4171/2016,
tanto  na unidade de seleção quanto  em outra  que solicite  o  aproveitamento  do
presente edital.

2.1. 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. 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. A reserva de vagas dos itens 1.2 e 1.3 será aplicada considerando-se
a hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e a formação



de cadastro de reserva.

2.4. As vagas que eventualmente não forem preenchidas pelos candidatos
descritos nos itens 1.1 e 1.2 serão destinadas à ampla concorrência,
observada a ordem geral de classificação.

2.5. O cadastro de reserva poderá, a critério exclusivamente do MPPR, ser
utilizado por outras unidades/promotorias. O candidato poderá optar
em aceitar a vaga da outra unidade ou permanecer no cadastro de
reserva.

3. Do programa:

-  Interpretação  e  aplicação  do  Código  Penal,  parte  geral  e  parte
especial, inclusive em relação às alterações legislativas em vigor. 
- Interpretação e aplicação do Código de Processo Penal, inclusive em
relação às alterações legislativas em vigor. 
- Lei de Drogas, n. 11.343/06. 
- Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

4.  Das  inscrições: serão  realizadas  no  período  de  cinco  dias,  contados  da
publicação  deste  edital,  exclusivamente, por  meio  do  e-mail
curitiba.criminal7@mppr.mp.br, mediante a entrega de todos os documentos, até
as 17h30min.

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

a) Fotocópias da cédula de identidade RG e do CPF;
b) Fotocópia do diploma de Bacharel em Direito;
c) Currículo Vitae atualizado; e
d) Declaração de desempenho acadêmico.

6. Do teste seletivo: o processo de seleção compreenderá duas fases, compostas
por:

6.1 Análise de currículos e desempenho acadêmico referente às matérias previstas
no programa (cf. item 03), nos termos da Resolução n. 5603/2020 da PJG/MPPR,
evitando-se aglomeração dos candidatos em decorrência da pandemia pelo Covid-
19.

CRITÉRIO* PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

Nota média aritmética obtida durante os dois
últimos  semestres  da  graduação  em  direito
acima de 7,0 (média geral)

2,0 (dois pontos)

Comprovada  a  realização  de  estágio  de 1,5 (um ponto e meio)



graduação em Direito remunerado

Comprovada  a  realização  de  estágio  de
graduação  em  Direito  remunerado  no
Ministério Público

2,0 (dois pontos)

Comprovada  a  realização  de  estágio  de
graduação  em  Direito  remunerado  no
Ministério  Público  na  área  criminal,  pelo
período mínimo de 06 (seis) meses 

2,0 (dois pontos)

Comprovada a realização de cursos na área
criminal

2,0 (dois pontos)

Comprovada  a  realização  de  voluntariado
(estágio voluntário) no Ministério Público, em
qualquer  área,  pelo  período  mínimo  de  06
(seis) meses 

0,5 (meio ponto)

6.2 Serão classificados para entrevista e prova oral os candidatos que atingirem a
nota  mínima  igual  a  7,0  (sete)  pontos.  Os  candidatos  selecionados  serão
devidamente notificados sobre o avanço de fase no teste seletivo, mediante ligação
telefônica. 

*Observações: não serão considerados e pontuados os estágios OBRIGATÓRIOS
curriculares realizados juntos aos órgãos de práticas jurídicas de universidades e
faculdades.

6.3 Entrevista e prova oral com os 5 (cinco) primeiros classificados, que poderá ser
realizada por meio de videoconferência ou na sede da 7ª Promotoria Criminal de
Curitiba. A convocação do (a) candidato (a) para esta fase será realizada por meio
de ligação telefônica ou e-mail.

7. Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota
mínima igual a 7,0 (sete) pontos, desde que preencham os requisitos constantes
deste  Edital  e  estejam  em  conformidade  com  os  dispositivos  da  Resolução
1952/2009 da PGJ. Após a publicação do Edital de Classificação do teste seletivo, o
candidato classificado deverá apresentar certidão de matrícula em curso de Pós-
Graduação que preveja o estágio em sua grade curricular.

8. Dos resultados: o resultado final será divulgado até dia 13 de outubro de 2021.

A  contratação  do(a)  candidato(a)  aprovado(a)  dependerá  da  conveniência  do
Ministério Público do Estado do Paraná.



Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba/PR, data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
Ana Paula M. Cesconetto Branco

Promotora de Justiça
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