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Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de
nível superior (Pós-Graduação) do Ministério Público do Estado do Paraná

O Promotor  de Justiça  Giovani  Ferri,  no  uso das atribuições que lhe são conferidas  por  lei,
resolve tornar público o presente edital, que estabelece instruções destinadas à seleção e contratação
de estagiário de nível superior (Pós-Graduação), para atuar junto a 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Toledo, conforme Protocolo nº 10.507/2018-PGJ, referente à vaga nº 1.594, conforme
exigências a seguir.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever no certame os bacharéis em direito que estejam cursando ou
venham a se inscrever em curso de Pós-Graduação na área de Direito até a formalização do contrato de
estágio.

2 - Da vaga a ser preenchida: o candidato selecionado ocupará 01 (uma) vaga disponível na 3ª
Promotoria de Justiça, sob a supervisão do Promotor de Justiça titular. Os demais aprovados formarão
cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir, respeitado o prazo máximo de 01 (um)
ano de validade do teste.

3 - Da remuneração: o candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 1.887,60 (hum
mil  oitocentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  sessenta  centavos),  além de auxílio  transporte  no valor  de
R$170,00 (cento e setenta reais), totalizando o montante de R$ 2.057,60.

4 -  Do  exercício  do  estágio:  o  estágio  será  exercido  no  período  MATUTINO  ou  VESPERTINO,
conforme conveniência para a instituição, de segunda a sexta-feira, durante 6 (seis) horas diárias ou 30
(trinta) horas semanais.

5 - Normas do estágio:  o estágio com a instituição não cria vínculo empregatício e observará as
normas estabelecidas na Lei Federal nº 11.788/2008 e Resolução nº 1.952/2009 da PGJ/PR, sendo
exercido pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, até 02 (dois) anos.

6 - Das inscrições: as inscrições serão realizadas no período de 21 de novembro de 2018 até 7 de
dezembro de 2018, na recepção das Promotorias de Justiça da Comarca de Toledo-PR, situada na Rua
Almirante Barroso, 3200, Toledo-PR, das 08h30min as 11h00min e das 13h00 as 17h00, de segunda-
feira a sexta-feira, fone 45 3378-5953.

7 - Da documentação necessária para a inscrição: o candidato deverá anexar no momento da
inscrição os seguintes documentos, devendo utilizar formulário que será disponibilizado pela 3ª PJ:

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Cópia de diploma de bacharel em direito ou certificado de conclusão do curso de direito.
c) Comprovante de matrícula em curso de Pós-Graduação na área de Direito, compatível com o
exercício do estágio a ser exercido, devendo apresentar o Projeto Pedagógico do respectivo curso
de Pós-Graduação.
d) Não estando matriculado em curso  de Pós-Graduação na área de Direito  no momento  da
inscrição,  o  candidato  poderá  comprovar  a  respectiva  matrícula  até  a  data  limite  para  a
apresentação dos documentos necessários para a contratação, sob pena de exclusão do certame e
convocação dos demais classificados;
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8 - Do teste seletivo preliminar: prova escrita será aplicada no dia  10 de dezembro de 2018
(segunda-feira),  na sala de reuniões das Promotorias de Justiça de Toledo, entre as 08h30min e
11h30min. O não comparecimento do candidato no horário especificado ocasionará sua desclassificação
do teste seletivo.

9 - Do programa: Direito Constitucional, Direito de Família, Direito das Sucessões, Direitos da Pessoa
Idosa, Direito Ambiental e legislação do Ministério Público.

10 - Da Classificação Preliminar:  Serão classificados todos os candidatos  que atingirem a nota
mínima de 70 (setenta) pontos, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam
em conformidade com os dispositivos da Resolução 1.952/2009, da Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Paraná.

11 - Da Avaliação Oral:  todos os candidatos classificados na fase preliminar  serão submetidos a
avaliação oral no dia 12 de dezembro de 2018 a partir das 08:30 horas, onde serão questionados
sobre as funções constitucionais do Ministério Público, além de normas envolvendo o Direito de Família,
Direito das Sucessões, Direitos da Pessoa Idosa, Direito Ambiental e legislação do Ministério Público,
recebendo nota entre 0,0 (zero) e 100 (cem) pontos.

12 - Critério de Aprovação: será considerado aprovado o candidato que alcançar a nota máxima
decorrente da soma e divisão por 2 (dois) do resultado da prova escrita e da avaliação oral, dando-se
por encerrado o certame.

13 -  Divulgação  do  resultado  final:  o  resultado  final  do  certame  será  publicado  na  sede  do
Ministério Público da Comarca de Toledo no dia 14 de dezembro de 2017.

14 - Contratação e início do Estágio:  a documentação necessária para a contratação deverá ser
apresentada ao Ministério Público até o dia 15 de janeiro de 2019, cujo início do estágio terá previsão
para o dia 01 de fevereiro de 2019.

15 - Casos omissos: os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Estágios da Procuradoria-Geral
de Justiça do Estado do Paraná.

16 - Informações: informações adicionais poderão ser obtidas junto a Assessoria da 3ª Promotoria de
Justiça - Patrícia R. Balensiefer (fone: 45 3378-5953 – email: prbalensiefer@mppr.mp.br).

Toledo, 21 de novembro de 2018.
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