
 
 

EDITAL Nº 01/2019 
 

O Coordenador-Geral do CEAF/Escola Superior do Ministério Público do Paraná -           
ESMPPR, por meio da Divisão de Estágios e Serviço Voluntário, no uso das suas atribuições               
legais, tendo em vista o contido na Resolução nº 4171/2016, Art. 20, da Procuradoria-Geral de               
Justiça e no Protocolo SEI nº 7855/2019 resolve: 

 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
 

o presente edital, que estabelece critérios para seleção de estagiários de ensino médio             
regular e profissionalizante, para atuarem nas unidades do Ministério Público do Paraná - MPPR,              
localizadas na cidade de Curitiba. 
 

 1. Das vagas a serem preenchidas: os(as) 10 (dez) primeiros aprovados(as) serão           
convocados(as) para ocuparem vagas existentes nas unidades do MPPR, localizadas na           
cidade de Curitiba, com expectativa de admissão a partir da primeira quinzena de             
setembro. 
 
 1.1. Do cadastro de reserva: os demais aprovados(as) constituirão cadastro de          

reserva para os anos de 2019 e 2020, obedecida a ordem de classificação, e serão               
convocados(as) conforme demanda institucional, durante o período de vigência do          
certame, que será de 01(um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado               
classificatório. 
 

 1.2. Das cotas: 
 a) As cotas reservadas para pessoas com deficiência respeitarão o percentual de 5%,            

nos termos da Lei Estadual nº 18419/2015. O estudante que se autodeclarar com             
deficiência deverá apresentar documento médico comprobatório, com expressa        
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -          
CID, no ato da convocação. 
 

 b) As cotas étnico-raciais (pretos/pardos), conforme classificação do IBGE,        
respeitarão o percentual de 10%, nos termos da Lei Estadual nº 14274/2003. O             
estudante que se autodeclarar preto/pardo(a) no ato da inscrição, será submetido à            
banca verificadora após a classificação final. 
 

 2. Da bolsa: serão concedidos aos candidatos(as) aprovados(as) e vinculados(as) por Termo           
de Compromisso, bolsa-auxílio no valor de R$ 875,20 (oitocentos e setenta e cinco reais e               
vinte centavos), acrescido de R$ 170,00 (cento e setenta reais) de auxílio transporte. 



 
 3. Dos requisitos: poderão se inscrever para o teste seletivo os estudantes que estiverem,             

no momento da inscrição, matriculados a partir do 2º ano do ensino médio regular, e/ou a                
partir do 1º ano do ensino médio profissionalizante. 
 
 3.1. Idade mínima: os candidatos deverão ter 16 (dezesseis) anos completos no           

momento da convocação para assumir a vaga de estágio. 

 3.2. Ensino médio profissionalizante: também poderão participar do certame alunos         
do ensino médio profissionalizante, seja nas modalidades integrado e concomitante ao           
ensino médio regular ou subsequente. No caso do ensino médio profissionalizante           
subsequente, SOMENTE poderão se candidatar alunos matriculados em cursos na          
área administrativa. 

 
 4. Do contrato de estágio: na época oportuna, respeitada a conveniência deste Órgão            

Ministerial e a ordem classificatória, será lavrado termo de compromisso de estágio não             
obrigatório, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período.  
 
4.1. O estágio será realizado de segunda a sexta-feira, com jornada de 04 horas diárias,               
totalizando 20 (vinte) horas semanais, no período matutino ou vespertino, de acordo com a              
disponibilidade das vagas. 
 

 5. Das inscrições: serão realizadas no período de 29/07 a 09/08, exclusivamente pela            
internet, mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no endereço: 
http://bit.ly/estagioMPPR. Eventuais dúvidas relacionadas ao edital ou as inscrições,         
deverão ser encaminhadas para o e-mail estagios@mppr.mp.br. 
 

 6. Das provas: o processo seletivo será online, composto por uma prova objetiva de múltipla              
escolha e uma redação. A nota final será obtida pela média das duas notas. 
 
 6.1. A prova objetiva de múltipla escolha terá valor de 100 (cem) pontos e será              

composta por 15 (quinze) questões de língua portuguesa e 15 (quinze) questões de             
matemática. Cada questão conterá 5 (cinco) alternativas, com uma única resposta           
correta. 
 

 6.2. A redação deverá conter no máximo 30 (trinta) linhas, com valor de 100 (cem)              
pontos e caráter classificatório.  
 

 6.3. Somente serão corrigidas as redações dos 600 (seiscentos) candidatos melhores          
classificados na prova objetiva, e os empatados na última posição, desde que tenham             
atingido a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos nesta etapa, além de todos os              
candidatos portadores de deficiência. Os demais candidatos serão reprovados e          
excluídos do processo seletivo.  
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 7. Do conteúdo programático: serão considerados, para fins de teste seletivo,          
conhecimentos gerais em língua portuguesa e matemática, desde o ensino fundamental           
até o ensino médio, seguindo as matrizes de referência do Instituto Nacional de Estudos e               
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP. 
 
 7.1. Língua portuguesa: estudo de texto; análise de texto literário; estudo dos aspectos            

linguísticos em diferentes textos; estudo de texto argumentativo, seus gêneros e           
recursos linguísticos: argumentação, estudo dos aspectos linguísticos da língua         
portuguesa e estudo dos gêneros digitais. 
 

 7.2. Matemática: conhecimentos numéricos; conhecimentos geométricos;     
conhecimentos de estatística e probabilidade; conhecimentos algébricos;       
conhecimentos geométricos. 
 

 7.3. Redação: serão avaliadas cinco competências dos candidatos: 
 a) domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; 

 
 b) compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas de             

conhecimento para desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do          
texto dissertativo-argumentativo em prosa; 
 

 c) seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos          
em defesa de um ponto de vista; 
 

 d) conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da         
argumentação; 
 

 e) elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, com respeito           
aos direitos humanos. 

 
 8. Da aprovação e classificação: serão aprovados(as) os candidatos(as) que atingirem no           

mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva e tiverem suas redações corrigidas, desde             
que preenchidos os requisitos constantes deste Edital, e estejam em conformidade com os             
dispositivos da Resolução nº 4171/2016 da PGJ. 
 
 8.1. A classificação levará em conta a média obtida da soma dos resultados do             

candidato na prova objetiva e na redação. 
 

 8.2. No caso de empate, o candidato que se encontrar no ano mais inicial do ensino               
médio terá preferência. Persistindo o empate, a preferência será para o candidato mais             
velho. 
 



 

 
 9. Da realização do teste seletivo: a teste seletivo será realizado nos dias 19/08 e 20/08, no                

horário das 9h às 12h, para os candidatos escalados para o turno da manhã, e, no horário                 
das 14h às 17h, para os candidatos escalados para o turno da tarde. Os candidatos               
deverão comparecer nas escolas públicas designadas pela SEED e relacionadas no Anexo            
I. 
 
 9.1. O edital com o local de prova dos candidatos, com os respectivos endereços, será              

divulgado no dia 15/08, no endereço eletrônico       
http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-298.html 
 

 9.2. O candidato deverá se apresentar nas dependências da escola com no mínimo 30             
(trinta) minutos de antecedência em relação ao horário de início da prova. Não será              
permitida entrada de candidato no local de prova após às 8h45, para o turno da               
manhã, e após às 13h45, para o turno da tarde. 
 

 9.3. O não comparecimento do candidato(a) implicará em sua imediata         
desclassificação. 
 

 9.4. O candidato(a) deverá portar, obrigatoriamente, RG ou outro documento de          
identificação pessoal com foto. 

 
 10. Do resultado preliminar: o resultado preliminar será publicado às 14h do dia 27/08,             

no endereço eletrônico: http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html 
 

 11. Da convocação para avaliação da condição étnico/racial: a avaliação da condição           
étnico/racial ocorrerá nos dias 28, 29 e 30/08, mediante prévio agendamento por parte da              
Divisão de Estágios do Ministério Público Público do Paraná. 
 

 12. Do resultado final: o resultado final será publicado às 14h do dia 09/09, no endereço               
eletrônico: http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html 
 

 13. Da convocação para o estágio: os candidatos(as) aprovados(as) serão         
convocados(as) para entrega de documentos e encaminhados(as) para os locais          
disponíveis, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. O(a) candidato(a) que não           
apresentar os documentos requeridos na data estabelecida na convocação SERÁ          
CONSIDERADO DESCLASSIFICADO(A). 
 
 13.1. Dos documentos: os candidatos selecionados deverão apresentar no ato de sua           

admissão: cópia do RG; cópia do CPF; declaração de matrícula escolar atualizada;  

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html


 
 
atestado médico de aptidão física; indicação da conta bancária; e certidão de            
inexistência de antecedentes criminais, para os (as) maiores de 18 (dezoito) anos. 

 
 14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral do CEAF/Escola Superior          

do MPPR. 
 

 
 
 

                                                         Curitiba, 29 de julho de 2019.  
 
 

 
Eduardo Cambi 

Promotor de Justiça  
Coordenador- Geral da Escola Superior do MPPR  



ANEXO I - Locais de aplicação da prova 
 

1. ABRANCHES  - SANTA GEMMA GALGANI C E EF M 

2. ÁGUA VERDE  - JOAO TURIN C E EF M 

3. ALTO BOQUEIRÃO  - MILTON CARNEIRO C E EF M 

4. ALTO DA GLÓRIA  - PARANA C E DO EF M PROFIS 

5. BACACHERI  - LEONCIO CORREIA C E EF M PROFIS 

6. BAIRRO ALTO  - ALGACYR M MAEDER C E PROF EF M 

7. BAIRRO ALTO  - PILAR MATURANA C E EF M 

8. BOQUEIRÃO  - CEEBJA PROFA MARIA DEON DE LIRA EF M 

9. BOQUEIRÃO  - CENTRO EST EDUC PROFIS DE CURITIBA 

10. BOQUEIRÃO  - POLIVALENTE DE CURITIBA C E EF M 

11. CAMPO DE SANTANA  - GUILHERME PEREIRA NETO C E EF M 

12. CAPÃO DA IMBUIA  - MARIA A TEIXEIRA C E PROFA EF M PROFIS 

13. CENTRO  - TIRADENTES C E EF M 

14. CENTRO  - CEAD POLO POTTY LAZAROTTO EF M 

15. GUABIROTUBA  - ELYSIO VIANNA C E PROF EF PROFIS 

16. NOVO MUNDO  - FRANCISCO A MACEDO C E DR EF M 

17. NOVO MUNDO  - YVONE PIMENTEL C E EF M 

18. PILARZINHO - BENTO M DA ROCHA NETO C E EF M PROFIS 

19. PORTÃO  - PEDRO MACEDO C E EF M PROFIS 

20. PORTÃO  - POL MILITAR C CEL P M F S MIR EF M 

21. REBOUÇAS - LAMENHA LINS C E PRES EM PROFIS 

22. SANTA CÂNDIDA  - SANTA CANDIDA C E EF M PROFIS 

23. SANTA FELICIDADE  - FRANCISCO ZARDO C E PROF EF M PROFIS 

24. SÃO LOURENÇO  - GUARDA MIRIM DO PARANA C E EM 

25. SÍTIO CERCADO  - BENEDICTO J CORDEIRO C E EF M N PROFIS 

26. SÍTIO CERCADO  - TEOBALDO L KLETEMBERG C E PR EF M 

27. TARUMÃ  - CECILIA MEIRELES C E EF M 

28. TARUMÃ  - MARIA BALBINA COSTA DIAS C E PROFA EF M 

29. TARUMÃ  - PAULO LEMINSKI C E EF M N PROFIS 

30. UBERABA  - MAXIMO ATILIO ASINELLI C E PROF EF M 

31. VILA IZABEL  - ALCINDO FANAYA JR C E P SURDOS EI EF M P 

32. XAXIM  - NARCISO MENDES C E PROF EF M 

33. XAXIM  - NOSSA SRA APARECIDA C E EF M 

 
 
 


