
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
5ª Promotoria  de Justiça  do Foro Regional  de São José dos Pinhais  Comarca de

Curitiba/PR

EDITAL N.º 01/2021

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de Pós-Graduação do
Ministério Público do Estado do Paraná

A Promotora de Justiça da 5ª  Promotoria de Justiça do Foro Regional  de São José dos
Pinhais, Dra. Marcia Isabele Lopes Graf, no uso das atribuições que lhe são conferidas e
verificando  a  disponibilidade  da  vaga  nº  879  e  com  a  autorização  do  Protocolo  SEI
19.19.8699.0004037/2021-80, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiário
de pós-graduação para atuar junto à 5ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de São José dos
Pinhais.

1. Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em direito, desde que estejam matriculados
em curso de pós-graduação;

2. Das  vagas  a  serem  preenchidas:  o(a)  candidato(a)  selecionado(a)  ocupará  a  única  vaga
existente junto à 5ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de São José dos Pinhais para estágio
de  pós-graduação.  O  estágio  deverá  ser  exercido  no  período  vespertino,  ressalvando-se  a
possibilidade  de  ser  executado  no  período  matutino  em  até  dois  dias  por  semana  para
compatibilizar  as atividades extraordinárias da 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:  Parte  Geral  e  Especial  do  Código  Penal;  Leis  Especiais  -  Lei  dos  Juizados
Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95); Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41); Estatuto
da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90); Crimes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90);  Crimes de Entorpecentes  (Lei  nº  11.343/06);  Crimes de Trânsito  (Lei  nº  9.503/97);
Crimes contra Meio Ambiente (Lei nº 9.605/98); Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006); Estatuto do



Idoso (Lei nº 10741/2003). Matéria Processual Penal: Do Processo em Geral; Dos Processos em
Espécie; Das Nulidades e dos Recursos em Geral.

4. Das inscrições:  serão realizadas no período de 01/07/2021 a 07/07/2021,  por meio do  e-mail
saojosedospinhais.5prom@mppr.mp.br, mediante a entrega de todos os documentos, até as
19h00min.

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 (ou CNH);
b) Fotocópia do diploma de Bacharel em Direito;
c) Ficha de inscrição preenchida  com os  dados  do(a)  candidato(a)  para  o  teste,  conforme

anexo 01 deste edital;
d) Currículo Vitae;

6. Do teste seletivo: será aplicado em 02 (duas) etapas.

6.1.No dia  09/07/2021, sexta-feira, será realizada prova virtual de caráter eliminatório, cujo
valor total será de 10 pontos. A prova será aplicada por meio de videoconferência às 14
horas pela  Exma.  Promotora  de  Justiça,  sendo  comunicado  previamente  aos
candidatos(as)  através  do  e-mail  ou  telefone  cadastrados  na  Ficha  de  Inscrição  a
plataforma na qual será realizada.

6.2.Serão  classificados  para  a  entrevista  individual  os  03  (três)  primeiros  colocados,
atribuindo-se nota de 0 a 10 pontos, por meio de videoconferência a ser realizada também
no dia 09/07/2021, no período da tarde, após a correção da prova virtual (item 6.1).

7. Dos resultados:  O resultado final, será obtido pela média aritmética das notas obtidas na
prova virtual e na entrevista, sendo levado em consideração em caso de empate, a seguinte
ordem de critérios para desempate:

I) O candidato que obtiver a maior nota na prova virtual;
II) O candidato mais velho.

O resultado final será divulgado no dia 12 de julho de 2021. 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.

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

Curitiba/PR, 29 de junho de 2021.

            Marcia Isabele Lopes Graf
Promotora de Justiça



Teste seletivo para o Quadro de Estagiários de Pós-Graduação junto à 
5ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de São José dos Pinhais/PR

NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO

Visto do Funcionário                            

OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da Resolução 
1952/2009 da PGJ.

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Graduação para o Quadro de Estagiários junto à 5ª Promotoria de
Justiça do Foro Regional de São José dos Pinhais/PR.

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME:

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

SEXO:   M   F DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

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

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

ANO LETIVO: TURNO:

DISPONIBILIDADE 
DE TURNO:

  MANHÃ  TARDE   MANHÃ OU 
TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

  EDITAL AFIXADO EM MURAL

  AMIGOS

  EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO

  OUTRO:

                                                         ,         de                                 de 2021
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