
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba-PR

EDITAL Nº 01/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de pós-graduação em Direito
do Ministério Público do Estado do Paraná

O Promotor  de  Justiça MATEUS ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO, no uso das
atribuições, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação
de estagiário de pós-graduação em Direito para atuar junto à 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca  de  Telêmaco  Borba/PR,  conforme  protocolo  nº  17260/2018,  deferido  em
09/08/2018.

1 – Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em Direito.

2 – Da vaga a ser preenchida: o candidato selecionado ocupará 01 (uma) vaga existente
junto à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba. Os demais aprovados
formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham a surgir dentro do prazo
deste  teste  seletivo,  que  é  de  01  (um)  ano,  não  prorrogável,  contado  a  partir  da
publicação do edital de classificação final.

3  –  Das  inscrições:  serão  realizadas  no  período  de  27/08/2018  a  19/08/2018,  das
8h30min  às  17h00min,  no  gabinete  da  3ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de
Telêmaco Borba, localizada nas dependências do Fórum Estadual, na Rua Governador
Bento Munhoz da Rocha Neto, 1103, Macopa, Telêmaco Borba/PR, telefone para contato
(42) 3272-9056, mediante o preenchimento de formulário específico em anexo, ou através
do  e-mail:  telemacoborba.3prom@mppr.mp.br,  com o  preenchimento  do  formulário  de
inscrição em anexo, encaminhado-o eletronicamente. As inscrições serão gratuitas.

4 – Da documentação necessária: o candidato deverá anexar, no momento da inscrição,
os seguintes documentos:
a) Fotocópias (não autenticadas) da cédula de identidade e do CPF;
b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo
órgão ministerial.

5 –  Da bolsa-auxílio e carga horária: o auxílio financeiro mensal atualmente previsto,
conforme a Resolução nº 3063/2017, da Procuradoria-Geral de Justiça, é de R$ 1.836,00,
a título de bolsa-auxílio, acrescido de R$ 170,00, a título de auxílio-transporte. A carga
horária  semanal  corresponde  a  30  (trinta)  horas,  sendo  06  (seis)  horas  diárias,  de
segunda a sexta-feira, no período vespertino.

6 – Do programa: 6.1. Direito Penal: - Parte Geral do Código Penal (artigos 1º a 120); -
Parte  Especial  do  Código  Penal  (crimes  de  homicídio,  lesões  corporais,  furto,  roubo,
receptação, estelionato e crimes contra a dignidade sexual); - Leis Penais Especiais (Lei
de Drogas e Lei de Armas). 6.3. Direito Processual Civil: - Princípios Gerais do Direito
Processual  Civil;  -  Código  de  Processo  Civil.  6.4.  Direito  Civil:  -  Direito  de  Família
(casamento, separação, divórcio, alimentos e investigação de paternidade); - Sucessões.
6.5. Infância e Juventude: - Lei nº 8069/90 e Lei n. 12.594/2012.



7 – Da seleção:

7.1 – 1ª etapa: consistirá na aplicação de prova escrita, com o valor máximo possível de
10 (dez) pontos, dividida em 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, cada qual
contendo  4  (quatro)  alternativas,  das  quais  apenas  1  (uma)  deverá  ser  assinalada,
atribuindo-se a cada questão corretamente assinalada o valor de 0,5 (meio) ponto; e 05
(cinco) questões subjetivas, atribuindo-se a cada questão corretamente respondida o
valor de 1,0 (um) ponto. A somatória dos acertos das questões objetivas e dos valores
obtidos nas subjetivas corresponderá à nota da prova escrita.

A prova escrita será realizada no dia 28/09/2018, com início às 13h00min, no salão do
júri  do  Fórum da Comarca de Telêmaco Borba,  situado à Rua Leopoldo J.  M.  Voigt,
Centro. O candidato deverá comparecer ao local de prova com 15 (quinze) minutos de
antecedência,  munido  com  documento  de  identidade  original  com  foto  e  caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, sob pena de não ser admitido na sala de aplicação da
prova.  O  não  comparecimento  do  candidato  no  horário  e  local  acima  especificados
implicará  na  sua  desclassificação  do  teste  seletivo.  A prova  escrita  terá  a  duração
máxima de 05 (cinco) horas. Será permitida a consulta à legislação, para realização
das questões discursivas, sem qualquer anotação, a qual deverá ser levada pelo
próprio candidato. Não será permitida a consulta a qualquer tipo de material de apoio
nem o porte de objetos eletrônicos durante a realização da prova.

Considerar-se-ão classificados para a 2ª etapa do teste seletivo os 05 (cinco) primeiros
colocados  na  1ª  etapa,  além dos  eventuais  empatados  na  5ª  colocação,  desde  que
atingida a nota mínima de 5 (cinco) pontos. O candidato que não atingir a nota mínima de
5 (cinco) pontos na prova escrita será eliminado do teste seletivo, independentemente de
sua colocação. O resultado dos classificados para a 2ª etapa será afixado na porta de
entrada da 3ª Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba, na data provável de 05/10/2018.

7.2 – 2ª etapa: consistirá na realização de entrevista pessoal, de caráter classificatório e
eliminatório, com os candidatos classificados na 1ª etapa do teste seletivo. A entrevista
será realizada no gabinete da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba,
localizada nas dependências  do Edifício  do  Fórum,  situado à  Rua Governador  Bento
Munhoz da Rocha Neto, 1103, Macopa, Telêmaco Borba/PR, em data a ser agendada
pela Promotoria de Justiça.

8 –  Da classificação final:  serão  aprovados os candidatos classificados na 1ª etapa
(prova escrita) e que se classificarem e não forem eliminados na 2ª etapa (entrevista),
desde que preencham os requisitos constantes neste edital e estejam em conformidade
com os dispositivos da Resolução nº 1952/2009, da Procuradoria-Geral de Justiça. Em
caso de empates, serão considerados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
a)  o  candidato  que  tiver  obtido  a  maior  pontuação  nas  questões  discursivas;  b)  o
candidato com maior idade.

9 – Dos resultados: serão afixados na porta de entrada desta 3ª Promotoria de Justiça, à
Rua Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 1103, Macopa, Telêmaco Borba/PR, na
data provável de 12/10/2018, bem como publicados junto ao sítio www.mppr.mp.br (seção
“Estágios” – “Testes Seletivos”).

A contratação dos candidatos aprovados dependerá da conveniência do 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 COM O CURSO POR ELE FREQUENTADO. Os casos omissos serão
resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Telêmaco Borba, 23 de agosto de 2018.

Mateus Ávila Andrade de Azevedo
Promotor de Justiça



FICHA DE INSCRIÇÃO

Foto 3x4:

Nome Completo:

Data de Nascimento:

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )

Estado Civil:

Cidade de nascimento:

Nome da Mãe:

Nome do Pai:

CPF:

RG:

Endereço: 

Telefone: 

Instituição de Ensino:

Atenção! Anexar fotocópia dos documentos pessoais.
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