
3ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Campo Largo
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

EDITAL Nº 01/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de graduação do
Ministério Público do Estado do Paraná.

O  Exmo.  Sr.  Dr.  Promotor  de  Justiça  RODRIGO  BAPTISTA
BRAZILIANO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o  presente  edital,  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à  seleção  e
contratação de estagiários de graduação para atuarem junto à 3a Promotoria
de  Justiça  do  Foro  Regional  de  Campo  Largo  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito
devidamente matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre.

2  -  Das  vagas  a  serem  preenchidas:  o(s)  candidato(s)  selecionado(s)
ocupará 01 (uma) vaga existente junto à 3a Promotoria de Justiça do Foro
Regional de Campo Largo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
em período a ser definido oportunamente. 
Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas
que venham surgir. 
O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 980,00 (novecentos e
oitenta  e  reais),  mais  auxílio-transporte  no  valor  de  R$  170,00  (cento  e
setenta  reais),  conforme  Resolução  PGJ  nº  3063/2017,  para  estagiar  de
segunda a sexta-feira, com carga horária diária de 04 (quatro) horas.

3 - Do conteúdo programático: 

3.1- DIREITO CONSTITUCIONAL
a) Princípios Fundamentais;
b) Direitos e Garantias Fundamentais;
c) Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso.

3.2- DIREITO CIVIL
a) Parte Geral;
b) Direito de família;
c) Direito das sucessões.
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3.3- DIREITO PROCESSUAL CIVIL
a) Novo Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015)

3.4- LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE
a) Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90);
b) Lei n° 12.594/2012;
c) Lei n° 6.015/1973.

3.5- PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.6- LÍNGUA PORTUGUESA

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 20/08/2018 a 31/08/2018,
na Secretaria do Ministério Público, localizada no Fórum de Campo Largo, na
Rua Joaquim Stroparo, n° 01, Vila Bancária, Campo Largo/PR, das 13:00 hrs
às 17:00 hrs. 

5 -  Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento
da inscrição os seguintes documentos:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b)  Comprovante  de  matrícula  atualizado  e  compatível  com  o  estágio
pretendido;
c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste,
fornecida pelo órgão ministerial.

6 - Do teste seletivo: tem data prevista para o dia 10/09/2018, às 13:00 hrs  ,  
com duração  de  04  (quatro)  horas,  no  Fórum de  Campo  Largo,  na  Rua
Joaquim Stroparo, n° 01, Vila Bancária, Campo Largo/PR.
Será  permitida  a  consulta  apenas a  códigos e  legislação,  desde que  não
comentados,  anotados  ou  comparados.  Não  será  permitida  consulta  a
material  de apoio de qualquer espécie, seja doutrina, apostilas, anotações,
etc. 
O não comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará
sua desclassificação do teste seletivo.

7 - Da Aprovação e Classificação: Serão aprovados todos os candidatos
que atingirem a  nota mínima 5,0 (cinco pontos),  desde que preencham os
requisitos  constantes  deste  Edital  e  estejam  em  conformidade  com  os
dispositivos da Resolução 1952/2009, da PGJ.
7.1 – Os candidatos aprovados serão submetidos a entrevista, em data a ser
definida, que terá finalidade classificatória, com pontuação máxima 10,0 (dez
pontos).
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Na ocasião da entrevista, os candidatos deverão apresentar-se com quinze
minutos de antecedência, munidos de  curriculum vitae,  que será objeto de
avaliação  da  entrevista,  bem  como  a  formação  acadêmica,  experiência
profissional,  aspectos  comportamentais,  facilidade  de  expressão,
comunicação e iniciativa do candidato e as expectativas quanto à realização
do estágio.
7.2 – A  NOTA FINAL dos aprovados será a média das notas atingidas no
teste seletivo e na entrevista classificatória.

8  -  Dos  resultados:  serão  afixados  na  Secretaria  do  Ministério  Público,
localizada no Fórum de Campo Largo, na Rua Joaquim Stroparo, n° 01, Vila
Bancária, Campo Largo/PR, a partir do dia 20/09/2018, às 13:00 hrs, podendo
haver alteração de data.

9-  A  contratação  do(s)  candidato(s)  aprovado(s)  dependerá  da
conveniência ao Ministério Público do Estado do Paraná, bem como DA
COMPROVAÇÃO  DA  PREVISÃO  DO  ESTÁGIO  NO  PROJETO
PEDAGÓGICO  DO  CURSO  DE PÓS-GRADUAÇÃO,  DESDE  QUE SEJA
VERIFICADA  A  COMPATIBILIDADE  DAS  ATIVIDADES  REALIZADAS
JUNTO  À  PROMOTORIA,  PROCURADORIA  OU  UNIDADE
ADMINISTRATIVA COM O CURSO POR ELE FREQUENTADO. 

10- Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Campo Largo, 16 de agosto de 2018. 

- Assinado Digitalmente - 

RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO

 Promotor de Justiça
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