
EDITAL N.º 02/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários (ensino médio) do Ministério

Público do Estado do Paraná.

A Promotora de Justiça, Dra. Renata Urcecina de Albuquerque Drumond, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 15935/2018, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão

de estagiários para atuarem junto à Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de

Astorga.

1 -  DOS REQUISITOS: poderão se inscrever os alunos do ensino médio, devidamente

matriculados a partir do 2º ano (regular ou profissionalizante) e com idade mínima de 16

(dezesseis) anos completos (art. 9º, §1º e §2º, da Resolução nº 4171/2016-PGJ).

2 - DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: 

2.1  -  O  candidato  selecionado  ocupará  a  01  vaga  existente  junto  à  Secretaria  das

Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de  Astorga,  no período  vespertino.  Os  demais

aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham a surgir. 

2.2 - O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta

e oito reais), mais auxílio-transporte no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), para

estagiar de segunda a sexta-feira por 4 horas diárias, no período vespertino.

3 - DO PROGRAMA: 

a) Língua Portuguesa;

b) Noções Básicas de Informática;

c) Conhecimentos Gerais.
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4 -  DAS INSCRIÇÕES: serão realizadas no período de  23/07/2018 a 03/08/2018, das

09h00min às 11h30min e 13h00min às 17h00min,  na sede do Ministério Público da

Comarca de Astorga, situada na Rua Pará, nº 515 (Fórum). Para mais informações, ligar

para (44) 3234-3126.

5 -  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: o candidato deverá anexar no momento da

inscrição os seguintes documentos:

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF, legíveis;

b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo

órgão ministerial;

c) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido, a partir

do segundo ano do ensino médio e/ou médio profissionalizante, de instituições de ensino

reconhecidas ou autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação.

6 - DO TESTE SELETIVO: 

O teste seletivo será aplicado no dia 06 de agosto de 2018, com início às 13h e

término às 17h, no Instituto Federal do Paraná – campus Astorga (Rodovia PR 454,

Contorno Norte). O não comparecimento do candidato no local e horário de início acima

especificados implicará na sua desclassificação do teste seletivo.

O teste seletivo consistirá em 20 (vinte) questões objetivas e 1 (uma) redação,

relativas  ao conteúdo programático descrito  no item 3 deste  Edital.  Cada questão  da

prova objetiva valerá 2,0 pontos e a redação valerá 60,0 pontos.

Somente  serão  corrigidas  as redações  daqueles  candidatos  que  acertarem,  no

mínimo, 10 (dez) questões objetivas.

A nota final será composta pela soma das notas atribuídas às questões objetivas e

à redação, obtendo aprovação o(a) candidato(a) que obtiver a nota mínima 60,0.

A prova  terá  duração  máxima  de  quatro  horas  e  não  haverá  possibilidade  de

consulta a qualquer tipo de material. 
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7 - DA CLASSIFICAÇÃO: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota

mínima de 60,0 (sessenta) pontos, desde que preencham os requisitos constantes deste

Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 4171/2016, da

PGJ.

8  -  DOS  RESULTADOS:  serão  afixados  no  mural  da  sede  do  Ministério  Público  da

comarca  de Astorga  e  no  site  do Centro  de  Aperfeiçoamento  Funcional  do Ministério

Público do Estado do Paraná (http://www.ceaf.mppr.mp.br), até o dia 13/08/2018.

A admissão  do  candidato  aprovado  dependerá  de  existência  de  CONVÊNIO

VIGENTE entre a Instituição de Ensino e o MPPR, conforme §2º do art. 1º da Resolução

nº 4171/2016, bem como da conveniência do Ministério Público do Estado do Paraná. Os

casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Astorga, 19 de julho de 2018

Renata Urcecina de Albuquerque Drumond

Promotora de Justiça
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