
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

EDITAL N.º 02/2018

Teste seletivo para ingresso no quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná. 

O promotor de Justiça Francisco Zanicotti, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o
contido no Protocolo nº 18966/2018, resolve:

 

TORNAR PÚBLICO 

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiário para atuar junto à
Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Paraná. 

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos dos cursos de Publicidade e Propaganda ou Design
Gráfico devidamente matriculados e frequentando o curso a partir do 2º ano ou 3º semestre.

2 - Da vaga a ser preenchida: o candidato selecionado ocupará a vaga, abaixo discriminada, existente junto
à Assessoria de Comunicação, para estágio durante um ano, prorrogável por igual período:

- vaga de número 1450,  para preenchimento previsto em até 60 dias  após a classificação final do presente
edital ou a qualquer tempo, conforme necessidade da instituição, para o período matutino (das 8 às 12 horas)
ou vespertino (das 14 às 18 horas), de segunda a sexta-feira. O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio
de R$ 1.007,20 (um mil e sete reais e vinte centavos), mais auxílio-transporte no valor de R$ 170,00 (cento e
setenta reais)

3 - Do programa: os candidatos serão avaliados a partir de prova prática que aferirá os conhecimentos em
direção de arte e editoração gráfica, bem como a criatividade, a compreensão e a adequação dos materiais ao
briefing.  Os  candidatos  precisam  ter  conhecimento  dos  seguintes  softwares  aplicados  à  área  gráfica:
Indesign, Photoshop e Ilustrator. Os classificados na primeira fase também serão avaliados em entrevista,
que consiste na segunda fase da seleção (2ª fase), para a qual será solicitado portfólio. 

4 - Das inscrições: serão realizadas no período compreendido entre a publicação do presente edital até o dia
21  de  setembro,  por  meio  do  formulário  eletrônico  disponível  no  link
http://click.mppr.mp.br/estagio_design. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (41) 3250-
4229 ou 3250-4493.

5 -  Da documentação necessária: para  a inscrição ser considerada válida,  após o envio do formulário
eletrônico, o candidato deve encaminhar os documentos citados abaixo para o e-mail imagem@mppr.mp.br: 

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido;

6 - Do teste seletivo: a seleção dos candidatos será feita por meio de prova prática (1ª fase) e de entrevista 
(2ª fase).



A prova prática será aplicada no dia 28 de setembro de 2018,  das  14 às 18 horas, no laboratório de
Informática  número 11, da Unicuritiba – Centro Universitário Curitiba - Campus Milton Vianna Filho
(Rua Chile,1678 – Rebouças).

A entrevista (2ª fase) será realizada apenas com os candidatos que obtiverem nota mínima a partir de 4,0
(quatro) na prova prática, conforme edital de classificação que será publicado até  o dia  3 de outubro de
2018. As entrevistas serão realizadas na sala da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná
(Rua  Marechal  Hermes,  751,  segundo  andar),  entre  os  dias  4  e  5  de  outubro  de  2018, em  horário
compreendido entre 14 e 18 horas, a ser agendado por telefone com os candidatos classificados na prova
prática  (1ª  fase).  O  não  comparecimento  do  candidato  nos  horários  e  dias  acima  especificados  ou
posteriormente agendados implicará sua desclassificação. 

7 - Da classificação: serão considerados aprovados os candidatos que atingirem a nota final mínima de seis
(6,0) pontos, desde que preencham os requisitos constantes neste edital e estejam em conformidade com os
dispositivos da Resolução 1952/2009, da Procuradoria-Geral de Justiça. A nota final será obtida a partir
da soma da nota da prova prática (de valor máximo 6,0) com a nota da entrevista pessoal (de valor
máximo 4,0). O primeiro colocado  será convocado a ocupar a vaga no prazo máximo de 60 dias após a
publicação do edital de classificação. Os demais classificados (que atingirem nota igual ou superior a seis
(6,0) formarão cadastro reserva, podendo ser chamados a qualquer tempo para a ocupação da vaga 1450 ou
de nova vaga que venha a surgir na Assessoria de Comunicação do MPPR, de acordo com a necessidade da
instituição, dentro do período de um ano a partir da publicação do edital final de classificação. 

8 - Dos resultados: a lista dos classificados na prova prática será publicada no dia 3 de outubro, no site
do  Ministério  Público  do  Paraná  (www.mppr.mp.br),  links:  Serviços  /  Estágios  /  Resultados  de  Testes
Seletivos. 

Classificação Geral - A relação dos aprovados e as médias classificatórias serão publicadas no dia 9 de
outubro de 2018, no  site do Ministério Público do Paraná (www.mppr.mp.br), links: Serviços / Estágios /
Resultados de Testes Seletivos.
 
A contratação dos candidatos aprovados dependerá da conveniência ao Ministério Público do Estado do
Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

Curitiba, 28 de setembro de 2018. 

Francisco Zanicotti
Diretor-Secretário da PGJ 

Ministério Público do Paraná 


