
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

DIVISÃO DE BIBLIOTECA 

EDITAL N.º 01/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná
(Protocolo autorizador do teste: 13525/2018)

A convocação da classificada CINTIA DE OLIVEIRA LIMA MORANDIM a apresentar, no prazo de
10 (dez) dias, a documentação junto à Biblioteca do Ministério Público do Estado do Paraná, localizada à
Rua Marechal Hermes, nº 751, 5º andar – Centro Cívico – CEP: 80.530-230 – Curitiba/PR, para ocupação
de  vaga de estágio  no período vespertino (13h30min até  17h30min)  junto a Biblioteca do Ministério
Público do Estado do Paraná.

Segue a lista dos documentos necessários à contratação: 

01 – Fotocópia do RG e do CPF da candidata; 
02 – Atestado médico de aptidão física; 
03 – Comprovante de residência; 
04 – Certidão de inexistência de antecedentes criminais;
05  –  Indicação  de  conta  bancária  de  titularidade  do  candidato  no  Banco  Itaú  (levar  carta  de
apresentação do MPPR ao banco para obter isenção de tarifas);
06 –  Declaração  pessoal  de ausência  dos  impedimentos previstos  no art.  35 da Resolução  nº
4171/2016, da PGJ;
07 – Declaração de matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino, que informe o ano letivo
ou período, com a data prevista de conclusão do curso; 
08 – Ficha cadastral com preenchimento completo. 
Obs.: os itens 06, 05 e 08 devem ser encaminhados conforme modelo disponível no endereço:
http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=52 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (41) 3250 4557.

A contratação  da  candidata  aprovada  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  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela
Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 15 de agosto de 2018.

 

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça
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