
9ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá

EDITAL Nº 04/2021

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

VAGA Nº 968

O Promotor de Justiça SANDRO ALEX HANNICKEL, no uso das atribuições que
lhe  são  conferidas  pelo  Processo  registrado  no  SEI  sob  número
19.19.0609.0029616/2020-93,  resolve  TORNAR PÚBLICO  o presente  EDITAL,  que
estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de  ESTAGIÁRIO DE PÓS-
GRADUAÇÃO para atuar junto à  9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA do Foro Central
da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de  MARINGÁ,  com  atribuições  em  matéria
criminal.

1) – DOS REQUISITOS
1.1) Ser graduado(a) no curso de Direito ou estudante do fim do 5º ano do curso de
Direito,  com  a  ressalva  de  que,  por  ocasião  da  posse,  o(a)  aprovado(a)  deverá
apresentar o respectivo diploma de graduação ou Certificado de Conclusão de Curso;
1.2) Será contratado somente o candidato aprovado no teste seletivo a ser aplicado e
que  esteja  matriculado  em  Curso  de  Pós-Graduação  (lato ou  stricto  sensu) que
preveja o estágio não-obrigatório no projeto pedagógico do curso e cujo conteúdo
programático esteja relacionado às atividades a serem desempenhadas junto  à 9ª
Promotoria de Justiça – Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal
Especial.

2) – DA VAGA A SER PREENCHIDA
2.1)  Os  candidatos  inscritos  concorrerão  a  01  (UMA)  VAGA disponível  na  9ª
Promotoria de Justiça de Maringá/PR, com jornada no período vespertino (12h às
18h).
2.2)  O  contratado  fará  jus à  bolsa-auxílio  no  valor  de  R$  1.981,20  (um  mil,
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, 06h (seis horas) por dia.
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3) – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1) Direito Penal: Parte Geral e Especial do Código Penal.

3.2) Direito Processual Penal: Código de Processo Penal: processo em geral
(Livro I), processo comum (Livro II), nulidades e recursos em geral (Livro III);
alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

3.3) Legislação  Especial:  Lei  de  drogas  (Lei  nº  11.343/06);  Estatuto  do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03); Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90);
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97), Lei de
Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), Lei dos Juizados Especiais Criminais
(Lei nº 9.099/95); Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688/1941); Lei
nº 7.960/89 (Prisão Temporária); e Lei nº 9.296/96 (interceptação telefônica).

4) – DAS INSCRIÇÕES
4.1) Serão  realizadas  exclusivamente  através  do  e-mail
maringa.      9      prom@mppr.mp.br             entre  as    00h01min  do  dia    21/06/2021   e  
23h59min do dia    25/06/2021  ,  constando como assunto da mensagem  
“INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO – NOME DO CANDIDADO  ”  .   Para
mais informações, falar com a assessoria (44 9.9963-7583).

5) – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
5.1) O candidato deverá anexar, no momento da efetivação da inscrição eletrônica,
os seguintes documentos:
a) ficha de inscrição constante no ANEXO preenchida e digitalizada;
b) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF (ou CNH válida);
c) Diploma de Bacharel em Direito ou Certificado de Conclusão do Curso.

6) – DO TESTE SELETIVO
6.1) O teste seletivo será composto por 2 (duas) etapas:

a) Prova escrita com questões de múltipla escolha e discursivas;
b) Realização de entrevista pessoal com os candidatos habilitados.

6.2) A primeira etapa (prova escrita com questões de múltipla escolha e discursivas)
ocorrerá no dia   02 de julho de   2021   em local a ser divulgado (de acordo com o
número  de  inscritos),  com  início  às    08  h30min  e  encerramento  às  
11  h30min  , impreterivelmente.
6.3) O ingresso no local de prova ocorrerá até as 08h20min, a partir de quando
será o acesso negado. O não comparecimento do candidato nestes termos implicará
automaticamente em sua desclassificação do teste seletivo.
6.4) O resultado da primeira etapa será publicado no site do Ministério Público do
Estado do Paraná até o dia 06 de julho de 2021.
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6.5)  Somente  serão  considerados  habilitados  para  a  segunda  etapa  (entrevista
pessoal)  os candidatos que obtiverem  nota mínima 6,00 (seis) na primeira
etapa, procedendo-se às entrevistas por ordem de classificação.
6.6) A segunda etapa (entrevista pessoal) será realizada  no dia 09 de julho de
2021,  na  9ª  Promotoria  de  Justiça,  situada  na  Avenida  Tiradentes,  nº  380,  2º
Andar, Centro, Maringá/PR.
6.7) Quanto à data e ao horário da entrevista pessoal, os candidatos deverão ficar
atentos  ao  seu  celular  (WhatsApp)  e/ou  e-mail para  eventual  detalhamento  e
contatos ulteriores que sejam necessários.
6.8)  Por  ocasião  da entrevista  pessoal,  o  candidato  habilitado deverá  apresentar
certidão negativa criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal que abranja o
local de seu domicílio, além do currículo pessoal.

7) – DA APROVAÇÃO E CONVOCAÇÃO
7.1)  Serão  considerados  aprovados  os  candidatos  habilitados  nas  duas  etapas  do
teste seletivo.
7.2)  Será  convocado  para  firmar  o  termo  de  estágio  o  candidato  aprovado  que
obtiver a maior nota na primeira etapa conjugado com o resultado da segunda etapa,
somando-se e dividindo-se por 2,0 (dois), com nota não inferior a 6,0 (seis). Caso
haja desistência do candidato convocado, não preenchimento dos requisitos deste
edital  ou  desconformidade  com  os  dispositivos  da  Resolução  PGJ-MPPR  n.º
4.171/2016, poderão ser convocados os candidatos aprovados subsequentes.
7.3)  O candidato aprovado,  por ocasião de sua convocação,  deverá apresentar os
seguintes documentos complementares como requisito para contratação:

a) Fotografia 3x4 recente (até um ano);
b)  Comprovante  ou  Declaração  de  Matrícula  em  Cursos  de  Pós-Graduação
(lato ou stricto sensu) que preencham os requisitos deste edital.

7.4) para fins de formação do cadastro de reservas e eventuais vagas remanescentes,
haverá  reserva  de  30%  (trinta  por  cento)  das  vagas  eventualmente  a  serem
preenchidas  em  momento  futuro,  para  candidatos(as)  que  se  autodeclararem
negros(as) e pardos(as), conforme estabelecido na Resolução nº 4.171/2020, do
Ministério  Público do Paraná;  e  10% (dez por cento) para candidatos(as)  que se
autodeclararem portadores de deficiência, conforme estabelecido na  Lei Federal
nº 11.788/2008:
7.4.1)  poderão  concorrer  às  vagas  reservadas  aqueles  que  se  autodeclararem,  no
momento da inscrição, pretos ou pardos (conforme o quesito cor ou raça utilizado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), bem como
portadores de deficiência;

7.4.2) presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo(a) candidato(a) no
ato  da  inscrição  do  certame,  sem  prejuízo  da  apuração  das  responsabilidades
administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa; 
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7.4.3) os  candidatos  classificados  que  tiverem  se  autodeclarado  negros(as),
pardos(as) ou portadores de deficiência serão convocados(as) perante o responsável
ou pela Comissão Organizadora da seleção,  que esclarecerá sobre os critérios de
avaliação a  partir  de atos normativos,  legais,  regulamentares  e  orientativos,  e  as
consequências legais da declaração falsa, para que o(a) candidato(a) confirme tal
opção, mediante a assinatura de declaração nesse sentido.

8) – MEDIDAS SANITÁRIAS COMPLEMENTARES

Em conformidade com o teor da  Resolução nº  4.821/2020-PGJ, bem assim o
conteúdo  dos  protocolos  e  informes  epidemiológicos  das  Secretarias  Estadual  e
Municipal de Saúde, bem como Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça  da  Saúde  Pública,  para  adequada  observância  das  orientações  e
recomendações dos respectivos atos normativos e recomendações das autoridades
de saúde, locais e regionais, serão observadas as seguintes cautelas por ocasião da
realização do mencionado teste:

8.1) os(as) candidatos(as) deverão comparecer ao local do teste seletivo munidos de
máscaras, as quais serão utilizadas durante todo o período de permanência no local,
bem  assim  levar  seus  próprios  materiais  pessoais  para  realização  do  certame,
inclusive canetas, sendo vedado o compartilhamento;

8.2) por ocasião da chegada e ingresso ao local da prova, todos(as) devem guardar
distância segura uns/umas dos(as) outros(as), de modo que não haja aglomeração;

8.3)  por  ocasião  da  chegada,  todos(as)  serão  convidados  a  realizar  aferição  de
temperatura, bem assim descontaminação das mãos por meio de álcool em gel 70%;

8.4) durante a realização do teste em sala previamente organizada [que inclusive
contarão com portas e janelas abertas, de modo a facilitar a circulação de ar], os(as)
candidatos(as) deverão guardar distância segura uns/umas dos(as) outros(as);

8.5)  não  será  permitida  a  entrada  de  pessoas  que  tiveram  contato  prévio  com
pessoas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 nos últimos 7 (sete) dias ou que
apresentem temperatura superior a 37,8ºC ou sintomas respiratórios (tosse seca,
dor  de  garganta,  mialgia,  cefaleia,  prostração,  dificuldade  para  respirar,  etc.),
considerados casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19), ocasião
em que serão aconselhados a procurar orientações e atendimento médico. 

9) – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1)  Os  inscritos  deverão  ficar  atentos  às  publicações  inseridas  no  site
“www.mpp  r  .mp.br  ”  (Estágios >  Quero Estagiar > Vagas disponíveis  > Selecionar
Comarca de Maringá e  9ª Promotoria  de Justiça),  referentes  a  este  instrumento
convocatório, para que se cientifiquem de todas as informações sobre o Edital de
Contratação, cujo resultado final será publicado até o dia 13 de julho de 2021.
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9.2) Além do disposto no item 1.2 supra, a admissão do(s) candidato(s) aprovado(s)
dependerá da existência de convênio vigente entre a Instituição de Ensino Superior
e o Ministério Público do Estado do Paraná, conforme disposto no § 2.º do art. 1.º da
Resolução PGJ-MPPR n.º 4.171/2016, bem como da conveniência ao MPPR.
9.3) Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Maringá, data de inserção no sistema.

SANDRO ALEX HANNICKEL
Promotor de Justiça
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