
 
 
 
 
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA 

2º GRUPO CRIMINAL 

 

EDITAL N. 1/2021 

Processo de seleção para estágio de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do 
Paraná. 

O Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Pires de Albuquerque Maranhão, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Protocolo SEI n. 19.19.8820.0005810/2021-58, resolve: 
 

TORNAR PÚBLICO 

O presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários de 
Pós-Graduação para atuarem junto ao 2º Grupo Criminal da Procuradoria de Justiça. 
 
1. Das vagas a serem preenchidas: O processo de seleção regulado por este Edital destina-se ao 
preenchimento de 2 (duas) vagas (n. 1298 e n. 1742) junto ao 2º Grupo Criminal da Procuradoria 
de Justiça, no período matutino ou vespertino, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. Os 
demais aprovados formarão cadastro reserva para eventuais vagas que venham a surgir, no prazo 
de 1 (um) ano, no Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR). O candidato aprovado fará jus 
à bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 (um mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), além do 
valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) a título de auxílio-transporte, para estagiar de 
segunda a sexta-feira por 6 (seis) horas/dia. O estágio terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser 
prorrogado, por igual período, a critério do Ministério Público do Estado do Paraná. 
 
1.1. 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. 

 
1.2. 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. 

 
1.3. 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. 

 
1.4. 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. 

 
1.5. 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. 
 
2. Dos requisitos para a admissão:  
a) poderão se inscrever os bacharéis em Direito regularmente inscritos ou na iminência de se 
inscreverem em curso de Pós-Graduação na área jurídica compatível com a área de atuação da 
vaga ofertada; 
b) ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira no período matutino ou 
vespertino; 
c) ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do Ministério Público, e 
d) não ter exercido, anteriormente, o total de 2 (dois) anos de atividade de estágio de pós-graduação 
em Direito no âmbito do MPPR. 
 
3. Das inscrições: As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no período 
de 27.9.2021 a 6.10.2021, mediante preenchimento manuscrito e envio da ficha de inscrição (anexo 
I) e demais documentos digitalizados, conforme segue no item 3.2 deste Edital para o e-mail: 
apsbprata@mppr.mp.br.  
3.1. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos, que deverão ser 
encaminhados digitalizados, cada um, no formato .pdf: 
a) cédula de identidade e CPF; 
b) ficha de inscrição preenchida manualmente com os dados pessoais, disponível no anexo I deste 
Edital; 
c) currículo atualizado; 
d) comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido em instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo MPPR, com previsão de estágio no Projeto 
Pedagógico do curso de Pós-Graduação. 
3.2. O documento indicado na letra d do item 3.1 poderá ser apresentado por ocasião da contratação. 
3.3. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos deverão ser encaminhados ao e-mail: 
apsbprata@mppr.mp.br ou ibalexandre@mppr.mp.br. 
3.4. É de responsabilidade do candidato a manutenção de e-mail e telefone atualizados, para 
viabilizar os contatos necessários. 
3.5. A inscrição implicará o conhecimento e a anuência das normas preestabelecidas do certame e 
do Regulamento de Estágios do Ministério Público do Estado do Paraná. 
3.6. A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de irregularidades, inexatidão de 
dados ou falsidade de qualquer declaração na inscrição, implicará a eliminação do(a) candidato(a), 
cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis. 

 
4. Do teste seletivo: O processo de seleção será composto de duas etapas e as matérias objeto 
de provas são as descritas no item 7 deste Edital: 
a) 1ª etapa: prova preambular objetiva e subjetiva com caráter eliminatório e classificatório. O local 
e data das provas serão definidos em momento oportuno de acordo com o número de candidatos 
inscritos, sendo respeitados todos os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para prevenção da contaminação pela COVID-19. Cumpre, assim, ao candidato acompanhar 
no sítio eletrônico https://escolasuperior.mppr.mp.br (abas quero estagiar no MP>vagas 
disponíveis>processos de seleção para estágio de pós-graduação) as orientações que seguirão 
para aplicação da prova. 
Observações: (1) é permitida a consulta à legislação não comentada, podendo conter somente texto 
sublinhado ou destacado com caneta “marca-texto” e desacompanhada de quaisquer anotações, 
comentários ou jurisprudência; (2) deverá, durante a prova, ser utilizada caneta de tinta azul ou 



preta; (3) na correção levar-se-ão em conta o domínio da Língua Portuguesa, raciocínio e emprego 
da linguagem jurídica, capacidade de exposição do pensamento, poder de argumentação, 
compreensão do enunciado das questões e de convencimento do candidato; (4) é vedado todo e 
qualquer uso de equipamento eletrônico, eventual comunicação entre os candidatos durante a 
realização da prova, bem assim o empréstimo entre si de materiais, e (5) o não comparecimento do 
candidato no horário a ser especificado para a realização da prova implicará sua desclassificação 
do teste seletivo. 
4.1. Em razão do excepcional cenário sanitário, ressalva-se a possibilidade de realização da 1ª 
etapa por meio virtual, com a adoção da plataforma Google Meet. 
4.2. Caso realizada a prova na forma do item 4.1, cumprirá ao candidato dispor de equipamento 
computacional e rede de internet, ou seja, dos meios necessários para a realização da prova em 
ambiente virtual no dia e horário agendados. 
 
b) 2ª etapa: entrevista pessoal de caráter classificatório com o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 7 (sete) na etapa precedente, a ser realizada por meio virtual em data e plataforma 
eletrônica a serem indicadas oportunamente. 
 
5. Da classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima de 7 
(sete) pontos, considerando-se como resultado final a média aritmética simples entre as etapas 
acima descritas, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em 
conformidade com os dispositivos da Resolução nº 4171/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
6. Dos resultados: serão afixados na página da Divisão de Estágios do Ministério Público do Estado 
do Paraná https://escolasuperior.mppr.mp.br, sem prejuízo de contato com o candidato por meio do 
e-mail indicado no ato de sua inscrição. 
 
7. Do programa: as matérias abaixo relacionadas serão objeto de questionamento, nos termos do 
item  
a) Direito Penal: Princípios constitucionais e penais. Lei penal (tempo e espaço) e sua classificação. 
Teoria do crime. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Dolo e culpa. Tentativa. 
Causas excludentes e exculpantes. Concurso de pessoas. Aplicação das penas. Causas extintivas 
da punibilidade. Código Penal: parte geral e parte especial, com destaque para: crimes contra a 
administração pública, fé pública, incolumidade pública e crimes contra a honra. Súmulas dos 
Tribunais Superiores e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais majoritários; 
 
b) Direito Processual Penal: Princípios constitucionais e processuais constitucionais. Inquérito 
Policial. Ação Penal. Competência. Provas. Medidas assecuratórias. Prisão e medidas cautelares 
diversas da prisão. Sentença. Do processo e suas espécies. Nulidades, recursos e ações de 
impugnação autônoma. Habeas Corpus. Súmulas dos Tribunais Superiores e entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais majoritários, e 
 
c) Legislação extravagante: crimes contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/1990); Estatuto do 
Desarmamento (Lei n. 10.826/2003); crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 
9.503/1997), Decreto-Lei n. 201/1967; atos infracionais e procedimento para sua apuração previstos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990); crimes ambientais (Lei n. 9.605/1998); 
Lei de Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013), e Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984). 
Súmulas dos Tribunais Superiores e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais majoritários. 
 
8. A admissão do candidato aprovado dependerá de existência de CONVÊNIO VIGENTE entre a 
Instituição de Ensino e o MPPR, conforme § 2.º, do art. 1.º, da Resolução n. 4171/2016, da 




