
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL N.º 01/2019 
 
Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do 

Paraná. 
 
O Promotor(a) de Justiça, Dr. Joelson Luis Pereira, Chefe do CAEx-NATE, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo protocolo SEI nº 19.19.2845.0012331/2019-49, 
resolve: 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
 o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de 
estagiário para atuar junto à 5ª URATE – UNIDADE REGIONAL DE APOIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 
 
1 DOS REQUISITOS 
 
1.1 Poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, devidamente 

matriculados no segundo ou terceiro ano do curso ou semestre equivalente. 
 
1.1.1 Caso a grade curricular do curso possua duração de cinco anos, admitem-se inscrições de 
candidatos(as) cursistas regularmente matriculados(as) no terceiro ou quarto ano ou semestre 
equivalente. 
  
1.2 Para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá possuir, no mínimo, 16 
(dezesseis) anos completos. 
 
2 DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 
 
2.1 O(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará uma vaga de estágio existente junto à 5ª URATE 
– Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado de Francisco Beltrão - PR, no período 
matutino, a critério da necessidade institucional, sendo que os demais aprovados formarão 
cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. 
 
2.2 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão convocados(as), por ordem de classificação, 
quando houver disponibilidade de vaga. 
 
2.3 A vaga de estágio a que destina esse edital é da modalidade não-obrigatória. 
 
2.4 O estágio no MP-PR não gera vínculo empregatício de qualquer natureza entre a unidade 
concedente e o estagiário (art. 2º anexo da Resolução nº 4171/2016). 
 
3 DAS VANTAGENS 
 
3.1 O(a) candidato(a) efetivamente contratado(a) fará jus à bolsa-auxílio1 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). 
 

  
1Valor fixado pela Resolução 4720/2018. 



3.2 A carga horária mensal do estágio não-obrigatório para estudante de ensino superior é de 80 
(oitenta) mensais (4 horas diárias de segunda a sexta-feira). 
 
3.3 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão designados pela Coordenação do CEAF para 
atuar nas unidades ministeriais por até 1 (um) ano, prorrogável por igual período, mediante termo 
aditivo, totalizando 02 (dois) anos, ressalvando-se às pessoas com deficiência a possibilidade 
de atuar até a conclusão do curso (art. 3ª Res. 4171/2016). 
 
4. DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 
 
4.1 Atividades relacionadas ao auxílio operacional dos trabalhos desenvolvidos pelos auditores 
quando da formulação de suas manifestações (informações e/ou relatórios), o que envolverá, 
dentre outras funções, a análise preliminar de documentos, o preenchimento de relatórios e 
planilhas de controle administrativo interno, a construção de tabelas analíticas com dados 
extraídos dos autos, além do recebimento, controle, movimentação e remessa dos feitos. 
 
5. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 Língua Portuguesa (10 questões) 
Ortografia. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Utilização do sinal 
indicativo de crase. Pontuação. 
 
5.2 Informática e Matemática (10 questões) 
Noções básicas de LibreOffice Writer e Calc. Atualização de valores. Porcentagem. 
 
5.3 Legislação (15 questões) 
Constituição Federal (artigos 1 ao 5,  37 ao 38; 70 ao 75, 127 ao 130-A e 165 a 169), Lei 4320/64 
e alterações (artigos 34 ao 70), Lei 8666/93 (artigos 20 a 33), Lei Complementar 101/2000 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal (artigos 1 a 41), Lei 8429/92 Lei de Improbidade Administrativa 
(artigos 1 a 12). 
 
5.4 Contabilidade e Orçamento Público (15 questões) 
Aspectos contábeis da Lei 4320/64. Créditos adicionais. Princípios orçamentários. Restos a 
pagar. Classificação das despesas e receitas públicas. Fases da receita e despesa públicas. 
Análise das demonstrações contábeis. NBCT 16.1, NBC TA 200. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas no período de 08/08/2019 a 
29/08/2019 na sede 5ª URATE (Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 228, Centro, Sala 10, 
Interfone 102, Francisco Beltrão PR, CEP 85601-030), das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, 
isenta de custas. 
 
6.1 O(a) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição, os seguintes documentos: 
 a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; 

b) Comprovante de matrícula e frequência atualizado e compatível com o estágio 
pretendido (curso superior em Ciências Contábeis); 

c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do(a) candidato(a) para o teste, fornecida 
pela unidade administrativa no ato da inscrição. 

 



6.2 As fotocópias da documentação pessoal exigida deverão ser trazidas pelo(a) próprio(a) 
candidato(a) em perfeitas condições de legibilidade, não sendo possível o fornecimento de 
cópias pelo uso dos equipamentos reprográficos do MPPR. 
 
6.3 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou incompatível com as normas 
constantes deste Edital. 
 
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
7.1 O processo seletivo realizar-se-á por meio de prova objetiva (P1) de conhecimentos indicados 
no item 5 deste Edital, além de prova dissertativa (P2) com temática relacionada à atuação 
institucional do Ministério Público do Estado do Paraná. À(o) candidato(a) poderá ser atribuída 
nota final entre zero (0) e cento e cinquenta (150) pontos, tendo cada avaliação as seguintes 
pontuações: 
 
a) P1. Objetiva: com 50 questões de múltipla escolha (máximo de 100 pontos); 
b) P2. Dissertativa: uma redação em Língua Portuguesa (máximo de 50 pontos); 
 
7.2 A prova dissertativa deverá ter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 20 linhas, e será corrigida 
atribuindo-se nota de zero (0) a 50 (vinte) pelo julgamento dos seguintes critérios: correção 
gramatical, observância da norma culta, coerência e adequação ao tema. 
 
7.3 A prova objetiva será constituída de questões com 05 (cinco) respostas alternativas com 
apenas uma correta, sendo que cada questão possuirá a valoração de 2 (dois) pontos. 
 
7.4 A publicação do resultado final dos(as) classificados(as) evidenciará o somatório das notas 
obtidas em ambas as provas (P1+P2). 
 
8. DAS PROVAS 
 
8.1 Os testes objetivo e dissertativo serão aplicados no dia 30/08/2019 no Campus da 
UNIOESTE Francisco Beltrão (Rua Maringá, 1200 Bairro Vila Nova, CEP 85605-010, sala nº 411, 
bloco do Curso de Direito) das 19h às 22h30min. 
 
8.2 O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local da prova com 20 (vinte) minutos de 
antecedência, munido(a) de documento oficial de identificação com foto (original). O não 
comparecimento até o horário estipulado para o início da prova implicará na automática 
desclassificação do teste seletivo. 
 
8.3 A prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído nesse período o tempo 
para preenchimento do cartão de respostas (teste objetivo) e da folha de redação (teste 
discursivo). 
 
8.4 Apenas canetas de tinta azul ou preta poderão ser utilizadas para o preenchimento das 
respostas. 
 
8.5 Será permitido o uso de calculadora. 
 
8.6 Durante a realização do teste não será permitida qualquer espécie de consulta, sendo vedado 
ao candidato(a), por qualquer meio, comunicar-se com outra pessoa, bem como disponibilizar as 
respostas das questões a outro(a) candidato(a). Aparelhos celulares deverão permanecer 
desligados, não sendo permitido o uso de bonés, gorros ou toucas. Não será permitido ao 



candidato(a), ainda, ausentar-se do local de prova antes de decorrida uma hora do início do teste 
e nem levar consigo o caderno de provas. 
 
8.7 O cometimento de qualquer das vedações previstas no item anterior ensejará a eliminação 
do(a) candidato(a) do processo seletivo. 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota final de cada candidato(a) será igual ao somatório dos pontos obtidos nos testes P1 e 
P2 (discursivo e objetivo, respectivamente). 
 
9.2 Serão classificados(as) todos os(as) candidatos(as) que atingirem a nota mínima de 40 
pontos no teste objetivo (P1), sendo eliminados os que atingirem nota zero no teste discursivo 
(P2). 
 
9.3 Os(as) candidatos(as) que não atingirem a nota mínima estabelecida no item anterior na 
prova objetiva (P1) não terão seus testes descritivos corrigidos tampouco classificação final. 
 
9.4 Os(as) candidatos(as) classificados(as) além do número de vagas constante do item 2.1 
deste Edital comporão cadastro de reserva, o qual poderá ser empregado, enquanto válido este 
processo seletivo, para o preenchimento de outras vagas de estágio destinadas pelo MPPR à 5ª 
Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado de Francisco Beltrão. 
 
9.5 Conforme art. 20, §6º, do anexo da Resolução nº 4171/2016, para efeito de desempate entre 
os(as) candidatos(as) que apresentarem igualdade na pontuação final, serão aplicados os 
critérios abaixo, sequencialmente: 
 
a) aquele(a) que estiver matriculado(a) no ano/semestre mais inicial do curso; 
b) candidato(a) mais idoso. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 O gabarito oficial com as respostas das questões objetivas estará disponível no mural da 
Secretaria do Ministério Público, à Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão PR 
e no lado externo da porta de acesso (corredor) da sala da 5ª URATE (Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos, 228, Centro, Sala 10, Interfone 102, Francisco Beltrão PR), a partir do dia 
03/09/2019. 
 
10.2 Em atenção ao disposto no Ofício Circular nº 02/2018 – Divisão de Estágios, será 
assegurada ao candidato vista da prova realizada, já corrigida, mediante solicitação pelo 
comparecimento à sede da 5ª URATE, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 228, Centro, Sala 
10, Interfone 102, Francisco Beltrão PR, CEP 85601-030, no período de 05 a 06/09/2019, das 
08h às 11h30 e das 13h30 às 17h; 
 
10.3 Por ocasião da vista da prova, caso o candidato entenda cabível a interposição de recurso 
quanto à correção de alguma questão, este deverá fazê-lo através de formulário próprio 
disponível nas dependências da 5ª URATE (Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 228, Centro, 
Sala 10, Interfone 102, Francisco Beltrão PR); 
 
10.4 O(s) recurso(s) deverá(ão) estar instruído(s) com a indicação clara da(s) questão(ões) com 
a correção a ser impugnada, além de fundamentação técnica embasada cientificamente (artigos, 
leis, doutrina) suficiente para lastrear os motivos do inconformismo com a correção feita; 



 
10.5 No(s) recurso(s) relacionado(s) à prova objetiva (P1), o candidato deverá, obrigatoriamente, 
indicar qual a alternativa de resposta entende correta. 
 
10.6 As decisões de julgamento dos recursos interpostos serão publicadas juntamente com o 
edital de resultados finais do certame; 
 
10.7 Por ocasião da vista das provas/interposição de recurso, sob nenhuma hipótese, o 
candidato levará consigo os documentos a que teve acesso (caderno de provas e gabaritos); 
 
10.8 Recursos interpostos em desacordo com ditames anteriormente previstos não serão 
recepcionados. 
 
11. DOS RESULTADOS 
 
11.1 Será afixado o edital contendo os resultados no mural da Secretaria do Ministério Público 
(Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão PR) e no lado externo da porta de 
acesso (corredor) da sala da 5ª URATE (Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 228, Centro, Sala 
10, Interfone 102, Francisco Beltrão PR) a partir do dia 10/09/2019. Além disso, o edital com o 
resultado também estará disponível no endereço eletrônico do MPPR na Internet 
(www.mppr.mp.br, Link “Estágios” – “Resultados de Testes Seletivos”). 
 
12. DA CONVOCAÇÃO 
 
12.1 Quando houver conveniência administrativa e disponibilidade de vagas, a convocação do(a) 
candidato(a) será feita por meio de telefonema, comunicador instantâneo (ex: WhatsApp) e/ou 
por correio eletrônico (e-mail). 
 
12.2 É de responsabilidade do(a) candidato(a) manter seus dados atualizados junto à 5ª URATE 
de Francisco Beltrão, durante todo o período de validade do edital de classificados, para viabilizar 
os contatos eventualmente necessários. 
 
12.3 Uma vez convocado, o(a) candidato(a) terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da convocação, para se apresentar à 5ª URATE de Francisco Beltrão (Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos, 228, Sala 10, Interfone 102, Francisco Beltrão PR), das 8h às 11h30min e das 
13h30min às 17h com os documentos previstos na seção 13 deste Edital; 
 
12.4 O(a) candidato(a) que não atender ao prazo descrito no item 12.3 deste Edital e deixar de 
comparecer ao local indicado, bem como o(a) candidato(a) que não satisfizer as exigências 
previstas neste Edital e pela Resolução 4171/2016 para contratação, será eliminado do teste 
seletivo, reservando-se ao Ministério Público do Estado do Paraná o direito de convocar o(a) 
próximo(a) classificado(a) da lista. 
 
12.5 Nos casos em que o período da vaga disponibilizada, de acordo com a necessidade 
institucional (turno matutino ou vespertino) não for compatível para o exercício por parte do(a) 
candidato(a) convocado(a) para assumi-la, este(a) será considerado(a) desclassificado(a) do 
teste seletivo. 
 
13. DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 Os(as) candidatos(as) classificados deverão apresentar, no momento da contratação: 
a) fotocópia legível do RG e do CPF; 



b) declaração de matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino, que informe o ano ou o 
período do aluno e a data prevista de conclusão do curso; 
c) atestado médico de aptidão física; 
d) certidão de inexistência de antecedentes criminais; 
e) indicação do número da agência e da conta-corrente ou poupança, com cópia do verso do 
cartão ou documento oficial constando o número da conta, em um dos bancos indicados pela 
Divisão de Estágios, devidamente assinado pelo(a) candidato(a); 
f) declaração pessoal de ausência dos impedimentos previstos no inc. I do artigo 32 e no artigo 
35 da Resolução nº 4171/2016. 
 
13.2 Conforme o §2º do art. 1º do anexo da Resolução nº 4171/2016, a realização do estágio 
dependerá de convênio do MP-PR com a instituição de ensino e da celebração do termo de 
admissão e compromisso, assinado pelo MP-PR como unidade concedente, pelo estudante 
admitido como estagiário e pela instituição de ensino como interveniente, no qual constem as 
cláusulas e condições de desenvolvimento do estágio. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 O prazo de validade do cadastro de reserva será de um ano a partir da divulgação do 
resultado, ressalvada a possibilidade de a unidade administrativa realizar novo certame antes de 
findo o prazo. 
 
14.2 A efetiva contratação dependerá da conveniência ao Ministério Público do Estado do 
Paraná. 
 
14.3 É dever do(a) candidato(a) acompanhar os Editais referentes ao teste seletivo, através da 
página do Ministério Público do Estado do Paraná (www.mppr.mp.br, Link “Estágios” – “Resultado 
de Testes Seletivos”) ou pelas publicações existentes no mural da Secretaria do Ministério 
Público em Francisco Beltrão (Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão PR). 
 
14.4 O(a) candidato(a) contratado(a) se comprometerá a manter, ao longo do tempo em que 
permanecer vinculado ao MPPR como estagiário, as exigências preconizadas pela Resolução 
4171/2016. 
 
14.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do CEAF/Divisão de Estágios do 
Ministério Público do Paraná. 
 
 

Francisco Beltrão, 05 de agosto de 2019. 
 
 
 

Joelson Luis Pereira 
Promotor de Justiça 

Chefe do CAEX NATE 
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