
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos
Humanos

EDITAL N.º 06/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários(as) do
Ministério Público do Estado do Paraná

O  Promotor  de  Justiça  Rafael  Osvaldo  Machado  Moura,  no  uso  das  suas
atribuições, e considerando o contido no Protocolo nº 27774/2017, resolve

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação
de  estagiária(o) de graduação em História ou Ciências Sociais  para atuar no
CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  DAS  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA  DE
PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS.
 
1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de História ou
Ciências Sociais, devidamente matriculados   a partir do 3º ano ou 5º semestre..

2 - Da vaga a ser preenchida: os candidatos selecionados poderão ocupar duas (2)
vagas  existentes  junto  ao  CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, com
carga horária equivalente a 4 (quatro) horas diárias, a serem cumpridas de segunda
a sexta-feira. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais
vagas que surjam.

3 - Do programa:

3.1 – Ministério Público

3.1.1 - Perfil Constitucional – conceito e princípios: 
http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44

3.2 – Direitos Humanos

3.2.1 – PNDH 3 – 2009:
http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58
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3.3 – Gênero

3.3.1 - SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/185058/mod_resource/content/2/G
%C3%AAnero-Joan%20Scott.pdf

http://www.direito.mppr.  mp  .br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38

3.4 – Povos e Comunidades Tradicionais

3.4.1 - TRECCANI, Girolamo Domenico. Terras de Quilombo: caminhos e entraves
do processo de titulação. Belém: Secretaria Executiva de Justiça, 2006. (Capítulo II -
O artigo 68 do ADCT: reconhecimento do direito de propriedade dos remanescentes
de quilombo). In.:  http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Girolamo.pdf
3.4.2 - LITTLE, Paul.  Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil:  por uma
antropologia da territorialidade. Série Antropologia n. 174. Brasília: Departamento de
Antropologia.  2002.  In:
http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas%202002-
2003/2002-2003_paullittle.pdf.
3.4.3 -  ARRUTI,  José Maurício.  A emergência dos remanescentes:  notas para o
diálogo entre indígenas e quilombolas. Mana - estudos de antropologia social, n.3/2,
outubro, 1997.
http://www.direito.  mppr.mp  .br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30
ou  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
9313199700020000;
3.4.4 - SOUZA, Roberto Martins. Mapeamento Social dos Faxinais no Paraná. In:
Terras de Faxinais. DE. ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno(org.). Manaus: Edições da
Universidade do Estado do Amazonas - UEA, 2009.
http://www.direito.  mppr.mp  .br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=26 

3.5 – Memória Verdade e Justiça

3.5.1  –  A  criação  da  Comissão   Nacional  da  Verdade.  p.  20-46.  In:
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/documentos/Capitulo1/Capitulo
%201.pdf
3.5.2 –  Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, cria a Comissão Nacional da
Verdade. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
3.5.3  –  Lei  17362,  de  27  de  novembro  de  2012,  cria  a  Comissão  Estadual  da
Verdade  no  âmbito  do  Estado  do  Paraná.   In:
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?
action=exibir&codAto=82345&indice=1&totalRegistros=1  
3.5.4 –  Decreto 8335, de 27 de novembro de 2017,  institui o Comitê Estadual de
Memória,  Verdade  e  Justiça  do  Estado  do  Paraná.  In:
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?
action=exibir&codAto=186175&indice=1&totalRegistros=1

3.6 – Eixo Política Agrária
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3.6.1  -  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Alimentação  e  a  Agricultura.
Conferência  Internacional  sobre  Reforma  Agrária  e  Desenvolvimento  Rural.  In:
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/CIRADR%20-
%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Final%20-%202006.pdf

4 -  Das inscrições:  serão realizadas presencialmente no período de  15 a 24 de
agosto de 2018, na Rua Marechal Deodoro, 1028, 9º andar, no horário das 8:30 às
12:00 e das 13:00 às 18:00, até as 18 horas do dia 24/08/2018.

5 - Da documentação necessária: o candidato deverá apresentar no momento da
inscrição os seguintes documentos:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Ficha de inscrição em 2 (duas) vias, preenchidas com os dados do candidato,
disponível  no  site:  http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=75
c) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido (item
1)

6 - Do teste seletivo: será realizado em duas etapas:
a) 1ª etapa: prova discursiva a ser aplicada no dia 27 de agosto de 2018, das 15h00
às 17h00, na Rua XV de Novembro,  nº 964 – Auditório do 4º andar  (Prédio da
FEMPAR),  com  caráter  eliminatório  e  classificatório. Os  candidatos  deverão
apresentar-se ao local de prova às 14h45 munidos  de caneta azul ou preta e
documento  de  identificação  original  com  foto  (RG  ou  CNH),  não  sendo
permitida a entrada após o início da mesma.
b) 2ª etapa: entrevista pessoal e análise de currículo a ser realizada no dia  10 de
setembro de 2018, em escala de horário a ser divulgada, na Sede Baracat, Rua
Marechal Deodoro, 1028, 9º andar, com caráter classificatório.

7  – Os classificados que,  na 1ª etapa,  atingirem nota mínima 6 (seis)  na prova
discursiva, serão convocados para a 2ª etapa.

8 - O não comparecimento do candidato nos dias e horários acima especificados
implicará na sua automática desclassificação.

9  -  Da  classificação  final:  serão  classificados  em  resultado  final  os(as)
candidatos(as) que atingirem a nota mínima 6 (seis), considerando-se nota da prova
discursiva (peso 2), a entrevista e análise de currículo conforme critérios internos ao
órgão e pré-estabelecidos (peso 1), através da seguinte fórmula de cálculo:

2 x (nota da prova) + 1 x  (nota da entrevista) 
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10-  A  ordem de  preferência  na  contratação  será  da  maior  para  a  menor  nota,
observadas,  inclusive,  as  frações  atribuídas.  Em  caso  de  empate,  será  dada
preferência ao candidato com maior idade.
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11  -  Dos  resultados:  serão  divulgados  a  partir  das  17  horas,  na  página  de
Resultados de Testes Seletivos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do Ministério Público (http://www.ceaf.mppr.mp.br/pagina-300.html): 
a) resultado da 1ª etapa: dia 3 de setembro de 2018;
b) resultado final: dia 11 de setembro de 2018.

12 - A contratação de candidato aprovado dependerá da conveniência do Ministério
Público do Estado do Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-
Geral de Justiça.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.

Rafael Osvaldo Machado Moura
Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos
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