
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguapitã

EDITAL N. 01/2019

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS –

GRADUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

A  Promotora  de  Justiça  Amanda  Ribeiro  dos  Santos,  no  uso  das

atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  Processo  SEI  n.

19.19.5865.0012236/2019-91, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e

admissão de estagiário(a) de Pós-Graduação para atuar junto a Promotoria de

Justiça da Comarca de Jaguapitã/PR, bem como a formação de cadastro de

reserva.

1.  Dos requisitos:  poderão se inscrever para fins de participação no teste

seletivo: (a) os acadêmicos que concluirão o Curso de Direito no ano de 2019,

desde que, na contratação, tenham colado grau e comprovem a matrícula em

curso compatível com o estágio de pós-graduação do Ministério Público;  (b)

os bacharéis em direito, desde que, na contratação, comprovem a 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  01  (uma)  vaga junto  a  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de

Jaguapitã/PR,  no  período  vespertino.  Os  demais  aprovados  formarão

cadastro  de  reserva  para  eventuais  vagas  que  venham  surgir,  no  prazo

máximo de 01 (um) ano, a contar da publicação deste edital. O(a) candidato
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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, para estagiar de segunda a sexta-feira por 6 horas/dia.

3.  Do  programa:  I.  Direito  Constitucional  (princípios,  direitos  e  garantias

fundamentais);  II.  Direito  Penal  (parte  geral).  III.  Direito  Processual  Penal

(Inquérito  Policial,  Ação Penal,  Prisão).  IV.  Legislação Penal  e  Processual

Penal (Leis 8.072/1990, 9.099/95, 10.826/2003, 11.340/2006 e 11.343/2006).

V.  Infância  e  Juventude:  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei

8.069/1990). 

4. Das inscrições: serão realizadas gratuitamente no período de 17 a 25 de

julho de 2019, nas dependências do Ministério Público, no interior do Fórum

da Comarca de Jaguapitã/PR, situado na Avenida Minas Gerais, 191, Centro,

CEP: 86610-000, das 14 às 18 horas, aos cuidados do servidor Paulo César

Manzan. Para maiores informações, ligar: (43) 3272-1755.

5. Da documentação necessária: o(a) candidato(a) deverá anexar/preencher

no momento da inscrição os seguintes documentos:

(a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

(b) Curriculum vitae;

(c)  Ficha de inscrição preenchida com os dados do(a) candidato(a)  para o

teste, fornecida pelo órgão ministerial.

6. Do teste seletivo: será aplicada uma prova escrita, composta de questões

discursivas  e  objetivas,  no  dia  26  de  julho  de  2019,  às  08  horas. O(a)

candidato(a) deverá comparecer no mesmo endereço das inscrições, munido

de documento original de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta
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azul ou preta e legislação não comentada (vademecum), com antecedência

mínima  de  10  (dez)  minutos.  A  ausência  do(a)  candidato(a)  no  horário

especificado  implicará  a  sua  desclassificação  do  teste  seletivo.  Não  será

tolerado ainda o ingresso de candidato(a) após o início da prova.

7.  Da Classificação  e  dos  Critérios  de  Desempate: serão  classificados

todos  os(as)  candidatos(as)  que  atingirem  a  nota  mínima  (cinco  pontos),

desde que preencham os requisitos  constantes deste Edital  e estejam em

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

caso de empate, serão observados os seguintes critérios: (a) maior nota nas

questões discursivas; (b) idade.

8.  Do  resultado  provisório:  será  afixado,  acompanhado  do  espelho  de

prova,  nas  dependências  do  Ministério  Público,  no  interior  do  Fórum  da

Comarca de Jaguapitã/PR,  situado na Avenida Minas Gerais,  191,  Centro,

CEP: 86610-000, no dia 29 de julho de 2019, às 11 horas.

9.  Dos  recursos:  o prazo  para  apresentação  de  recurso  e/ou  pedido  de

revisão de nota, será nos dias 29 e 30 de julho de 2019, de 14 às 18 horas,

devendo o(a) interessado(a), caso queira, requerer vista da sua prova nesse

mesmo período, exclusivamente nas dependências da Promotoria de Justiça

da Comarca de Jaguapitã/PR, onde deverá ser entregue eventual solicitação,

identificada apenas com o número de inscrição e as respectivas razões.

10.  Do resultado definitivo:  será  afixado nas dependências  do Ministério

Público,  no  interior  do  Fórum  da  Comarca  de  Jaguapitã/PR,  situado  na

Avenida Minas Gerais, 191, Centro, CEP: 86610-000, a partir do dia 31 de

julho de 2019, às 11 horas.
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Após a publicação do resultado do teste seletivo, o(a) primeiro(a)

candidato(a)  aprovado(a),  sob  pena  de  desclassificação  imediata  e

convocação  do  segundo  aprovado,  e  assim  sucessivamente,  deverá

apresentar,  no  prazo  máximo  de  05  (quinze)  dias  úteis,  todos  os

documentos necessários, para fins de contratação, sobretudo, declaração ou

certidão que comprovem a matrícula em curso compatível com o estágio de

pós-graduação  do  MPPR,  além  de  outras  especificidades  insertas  na

Resolução n. 4171/2016, da PGJ.

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 n. 4171/2016, 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  A  PROMOTORIA,  PROCURADORIA  OU  UNIDADE

ADMINISTRATIVA COM O CURSO POR ELE FREQUENTADO.  Os casos

omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Jaguapitã/PR,  16 de julho de 2019.

AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS

Promotora de Justiça

Avenida Minas Gerais, 191, Centro, Fórum, CEP: 86610-000, Jaguapitã – PR   Página 4 de 6



Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguapitã

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

TESTE SELETIVO PARA O QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS – GRADUAÇÃO JUNTO A

PROMOTORIA DE JAGUAPITÃ/PR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

GÊNERO:     M  F 

  não binário 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G.: C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

INÍCIO: TÉRMINO: PRORROGÁVEL:      S    N

DISPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ             SOMENTE                MANHÃ OU TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 AMIGOS                                                                                         OUTRO:

 ___________________________,____ de________________de________.

______________________________________________________________________
NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO

Visto do Funcionário_____________
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OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da Resolução
nº 4171/2016 da PGJ.

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Pós – Graduação para o Quadro de Estagiários
junto a Promotoria de Jaguapitã/PR.

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer  munido  deste  comprovante,  caneta  esferográfica  de tinta  azul  ou  preta  e  legislação  não comentada
(vademecum) e documento original com foto, no dia 26 de julho de 2019, nas dependências do Ministério Público, no
interior do Fórum da Comarca de Jaguapitã/PR, situado na Avenida Minas Gerais, 191, Centro, CEP: 86610-000, até o
horário de 07h50min, para a realização do teste seletivo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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