
EDITAL N.º 01/2018

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

O Promotor de Justiça, Dr. RICARDO BARISON GARCIA, Coordenador Administrativo

das Promotorias de Justiça  de Nova Esperança,  no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público,

destinado  à  ocupação  da  vaga  n.  1611  –  Protocolo  8703/2018  (estagiário  de  PÓS-

GRADUAÇÃO – direito), resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de

estagiários  de  pós-graduação  para  atuar  junto  à  1a Promotoria  de  Justiça  do  Foro

Regional de Nova Esperança/PR, Comarca da Região Metropolitana de Maringá.

1. DOS REQUISITOS: poderão se inscrever os acadêmicos que concluirão o Curso de

Direito no ano de 2018, devendo, quando da eventual contratação, comprovar já terem

colado grau, bem como terem efetivado matrícula em curso compatível com o estágio de

pós-graduação do Ministério Público

2. DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: o(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará a

01 (uma) vaga existente para atuar junto à 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Nova

Esperança/PR. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas

que venham surgir. O(a) candidato(a) aprovado(a) fará jus à bolsa-auxílio de R$ 1.887,60

(um mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), mais auxílio-transporte no

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 06

horas/dia, em período a ser definido pela respectiva Promotoria.

3. DO PROGRAMA: no teste seletivo serão abordadas as matérias atinentes ao conteúdo

programático abaixo:

3.1. Direito Constitucional:



- Constituição Federal

- Princípios fundamentais; direitos e garantias fundamentais 

- Do Poder Judiciário 

- Das Funções Essenciais à Justiça

- Do Ministério Público 

3.2. Direito Penal

- Interpretação e aplicação do Código Penal

3.3. Direito Processual Penal

- Interpretação e aplicação do Código de Processo Penal

3.4. Direito Processual Civil

- Princípios

- Interpretação e aplicação do Código de Processo Civil

3.5. Legislação Especial

- Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/95

- Lei de Execução Penal, lei n. 7.210/84

- Leis 11.340/06 (Maria da Penha);

- Lei de Drogas, Lei n. 11.343/06

- Lei dos Crimes Hediondos, Lei n. 8.072/90

- Estatuto do Desarmamento, Lei n. 10.826/03

- Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.º 8.429/92

- Lei de Ação Civil Pública – Lei n. 7.347/85

- Estatuto do Idoso – Lei n.º 10.741/2003

- Lei de Licitações – Lei n.º 8.666/93

- Lei anticorrupção (Lei nº 12.846/13)

3.6. Direito Administrativo

- Princípios da Administração Pública

-  Função  pública.  Conceito.  Divisão  de  competências.  Delegação  e  avocação  de

competências.



-  Poder  de  Polícia.  Limites  e  Fundamentos.  Adoção  de  mecanismos  consensuais  no

exercício  do  poder  de  polícia.  Termos  de  ajuste  de  conduta  administrativos.  Termos

substitutivos de sanção. Limites à delegabilidade do poder de polícia.

- Ato administrativo. Elementos, requisitos, espécies. Controle formal e controle de mérito

do ato administrativo.

- Processo Administrativo. – A processualidade administrativa. O processo administrativo

como  instrumento  de  ação  administrativa.  Princípios  do  processo  administrativo.

Finalidades  do  processo  administrativo.  Leis  gerais  de  processo  administrativo.

Mecanismos  de  controle  do  processo  administrativo.  Procedimentos  em  espécie.

Processo administrativo no Estado de São Paulo (Lei estadual nº 10.177/1998).

- Bens públicos. Natureza jurídica. Bens públicos no Código Civil. Aplicação do regime

público  a  bens  do  domínio  privado.  Espécies  de  bens  públicos.  Inalienabilidade,

impenhorabilidade,  imprescritibilidade  dos  bens  públicos.  Afetação  e  desafetação.

Aquisição  e  alienação  de  bens  públicos.  Diferentes  tipos  de  uso.  Uso  privativo  pelo

particular. Concessão, permissão e autorização de uso. Concessão de direito real de uso.

- Discricionariedade: limites e fundamentos. Abuso e desvio de Poder.

-  Contratos  Administrativos.  Teoria  Geral  do  Contrato  Administrativo.  Contratos

Administrativos  e  Contratos  da  Administração.  Convênios  Administrativos.  Formação,

execução, alteração e extinção dos contratos administrativos típicos. Equilíbrio econômico

financeiro dos contratos: conceito, fundamento e hipóteses.

- Licitação. Fundamento constitucional. Inexigibilidade e Dispensa. Modalidades. Pregão.

Regime  Diferenciado  de  Contratação.  Tipos  de  licitação.  Fases  do  procedimento

licitatório.

-  Serviços públicos.  Conceito.  Regime jurídico.  Regime tarifário.  Serviços públicos em

regime de exclusividade e em regime de competição. Regulação de serviços públicos.

Regime dos bens afetos à prestação de serviço público. Serviços públicos e serviços

sociais. Serviços públicos e atividade econômica.

- Concessão e permissão de serviços públicos. Conceitos. Modalidades de concessão.

Concessões  comuns,  patrocinadas  e  administrativas.  Reversibilidade  de  bens.

Modalidades  de  extinção  de  concessões.  Direitos  dos  concessionários  e  direitos  dos

usuários.

-  Parceria  público  privada.  Conceito  e  modalidades.  Regime jurídico.  Contraprestação

pecuniária  e  aporte.  Requisitos.  Regime  de  garantias.  Atividades  delegáveis  e

indelegáveis por meio de parcerias.



-  Estrutura  da  Administração  Pública.  Administração  Direta  e  Administração  Indireta.

Órgãos  e  entes  públicos.  Princípios  da  Administração  Indireta.  Controle  hierárquico.

Empresas estatais: espécies e diferenças. Regime jurídico e governança das empresas

estatais. Controle dos entes da Administração Indireta.

- Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilidade civil, extracontratual ou aquiliana

do  Estado.  Panorama  teórico  e  evolutivo  da  responsabilidade  civil  do  Estado:  a

importância  da  jurisprudência  francesa.  Responsabilidade  objetiva  na  Constituição.

Causas  excludentes  e  atenuantes.  A reparação  do  dano:  a  relevância  dos  aspectos

processuais

-  Organização  funcional:  cargos,  empregos  e  funções  públicas.  Servidores  públicos.

Regime jurídico  único.  Direitos e obrigações.  Processos Disciplinar.  Regimes jurídicos

funcionais. Regime de previdência do servidor público: aspectos constitucionais.

- Responsabilidade administrativa, civil e criminal do agente público.

- Improbidade administrativa: (Lei nº 8.429/1992).

- Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública.

Observação:  As  orientações  Jurisprudenciais  e  as  Súmulas  dos  Tribunais  Superiores,

pertinentes às matérias deste rol, poderão ser objeto de questionamento.

4. DAS INSCRIÇÕES: poderão ser realizadas pessoalmente no período de 17.10.2018 a

02.11.2018 ou pelo e-mail em idêntico período.

4.1  As inscrições pessoais serão realizadas, no horário das 13h às 18h, em dias úteis,

perante a 1a Promotoria de Justiça de Nova Esperança, situada na Rua Marins Alves de

Camargo, 1587, Edifício Fórum, Nova Esperança, telefone 44 3252-5131.

4.2 As inscrições por e-mail poderão ser realizadas no período acima, até às 23h59 do

dia  02.11.2018,  com  o  preenchimento  digitalizado,  e  encaminhamento  da  ficha  de

inscrição para o seguinte endereço:  agcsilva@mppr.mp.br. A ficha de inscrição pode ser

obtida perante a referida Promotoria, que poderá enviá-la ao candidato, também por e-

mail, se houver interesse.

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) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo

órgão ministerial;

Para tomar posse e como condição para esta, o candidato deverá entregar:

c) comprovante de matrícula atualizado em curso de pós-graduação compatível com o

estágio do Ministério Público além de comprovante de conclusão de grau no curso de

Direito.

6. DO TESTE SELETIVO:   Realizar-se-á no dia 07.11.2018 (quarta-feira), das 08h às

12h,  perante  a  1a Promotoria  de  Nova Esperança ou dependências  do Fórum,  a  ser

indicado no momento da prova. Essa etapa será eliminatória e classificatória, consistindo

em uma prova escrita contendo questões alternativas e/ou dissertativas, relativas a toda

matéria em que atua o Ministério  Público,  com valor de 10,0 (dez) pontos.  Não será

permitida consulta a qualquer tipo de legislação ou doutrina.

7. DA CLASSIFICAÇÃO: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota

mínima 6,0 (seis), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam

em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

8. DOS RESULTADOS: serão afixados perante a referida Promotoria de Justiça, logo em

seguida às correções realizadas;

A  admissão  do(s)  candidato(s)  aprovado(s)  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.

Nova Esperança, 17 de outubro de 2018.

RICARDO BARISON GARCIA

Promotor de Justiça – coordenador administrativo
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