Coordenadoria de Recursos Cíveis

EDITAL Nº 05/2021

Teste seletivo para ingresso no quadro de estagiários do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

A Procuradora de Justiça e Coordenadora, HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ, no uso das
atribuições que lhe são conferidas no protocolo SEI nº 19.19.9370.0006462/2021-06, e em
conformidade com o Edital nº 01/2021 alterado pelo Edital nº 02/2021, resolve

TORNAR PÚBLICA

1 A lista de candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo para escolha e contratação
de estagiário de pós-graduação em Direito para atuar junto ao Gabinete da Coordenadora de
Recursos Cíveis da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (Gabinete 1).

CANDIDATO(A)

CONCORRÊNCIA*

GABRIELA WALTRICK DOS SANTOS

AC

CARLA LETICIA REDIN

AC

LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AC

LEANDRO CÉSAR DOS SANTOS PINTO

AC

*AC – Ampla Concorrência

2 Da prova discursiva: Os candidatos classificados realizarão a segunda etapa (prova discursiva), de
caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no dia 25 de agosto de 2021 das 14h às 15h
(duração de uma hora), horário de Brasília, e consistirá na realização de uma prova escrita, cujas
questões serão enviadas por e-mail, após o ingresso dos candidatos na sala de reunião da
ferramenta “Google Meet”, com acesso mediante link disponibilizado a cada candidato pelo e-mail
informado no ato de inscrição, com as orientações para a prova;

2.1 Os candidatos deverão observar as orientações dos itens 1.1 e 1.2 do Edital nº 04/2021, bem
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como as demais disposições do Edital nº 01/2021, modificado pelo Edital nº 02/2021, que
permanecem inalteradas;
2.2 O candidato que não puder utilizar equipamentos computacionais para a realização da prova
nos

termos

deste

edital

deverá

comunicar

este

órgão

ministerial,

pelo

e-mail

<recursosciveis@mppr.mp.br>, o mais rápido possível e impreterivelmente até o dia 23 de agosto
de 2021, para eventual disponibilização de espaço e equipamentos que viabilizem sua participação
no teste seletivo;
2.3 O Edital contendo o resultado da etapa discursiva e convocação para entrevista será publicado
até dez dias úteis após a realização da prova discursiva, e será disponibilizado na página da Escola
Superior do MPPR – Divisão de Estágios – no site do MP (http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/)
ou na página da Coordenadoria de Recursos Cíveis, por meio do link http://click.mppr.mp.br/crc01

3 Da entrevista: será realizada em data a ser oportunamente definida, de acordo com o item 2.3
deste Edital.

4 Do resultado final: O Edital com a lista de aprovados na entrevista será disponibilizado, até dois
dias úteis, após a entrevista, na página da Escola Superior do MPPR – Divisão de Estágios – no site
do MP (http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/) ou na página da Coordenadoria de Recursos
Cíveis, por meio do link http://click.mppr.mp.br/crc01.

Curitiba, 19 de agosto de 2021.
HIRMINIA DORIGAN DE
MATOS
DINIZ:55530257968
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