
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 01/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de Graduação do 

Ministério Público do Estado do Paraná.

O Procurador de Justiça, Dr. Maurício Kalache, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Protocolo n.º 19.19.9585.0008306/2019-58, resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

de estagiários do curso de graduação em direito para atuarem junto ao Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  da  Ordem Tributária  e  Grupo  de

Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem

Tributária – GAESF.

1  -  Dos  requisitos:  poderão  se  inscrever  os  acadêmicos  de  Direito  devidamente

matriculados a partir do 3º ou 5º semestre.

2 -  Das vagas a serem preenchidas: os candidatos selecionados ocuparão  03 (três)

vagas existentes junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa da Ordem Tributária e Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação

Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária – GAESF. Os demais aprovados formarão

cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. Os candidatos aprovados

farão jus à bolsa-auxílio de R$ 1.007,20, mais auxílio-transporte no valor de R$ 170,00,

para estagiar de segunda a sexta-feira, por 4 horas/dia.

3 - Do programa: 

Direito Constitucional – Sistema Tributário Constitucional. 

Direito Administrativo – atos administrativos, órgãos da administração pública e processo

administrativo.



Direito Penal – Parte Geral (teoria da norma penal, teoria do delito, teoria da pena), Parte

Especial (crimes de estelionato e falsidade ideológica), Legislação Especial (artigos 1º a

3º, da Lei nº 8.137/1990). 

Direito  Processual  Penal  –  ação  penal,  competência,  processo  e  procedimentos,

nulidades, sentença e recursos. 

Direito Tributário  -  norma tributária,  obrigação tributária,  crédito tributário,  lançamento

tributário, suspensão e extinção do crédito tributário. 

4 - Das inscrições: serão realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, no período de

27 de agosto a 09 de setembro de 2019. O candidato deverá encaminhar a Ficha de

Inscrição anexa a este edital (ANEXO I), devidamente preenchida e acompanhada dos

documentos indicados no item 5, ao e-mail: caop.ordemtributária@mppr.mp.br.

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) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido;

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

órgão ministerial;

d) Curriculum Vitae.

6 -  Do teste seletivo: o teste seletivo será realizado em duas fases distintas, sendo a

primeira uma prova escrita composta de 20 questões objetivas, que será aplicada no dia

13 de setembro de 2019, das 14h às 17h, na sede da Fundação Escola do Ministério

Público do Estado do Paraná, situada na Av. XV, de novembro, nº 964, 4º andar,

Centro, em Curitiba/PR. 

Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na primeira fase estarão

habilitados a participar da segunda fase (prova oral), que será realizada em data a ser

divulgada com a publicação do resultado da prova escrita. 

Para atribuição da nota na segunda fase serão observados os seguintes critérios:

I – Até 2,00 pontos: participar ou ter participado de projeto de iniciação científica ou de

grupo de pesquisa sobre o Ministério Público ou sobre as suas funções típicas.

II  – Até 8,00 pontos: aferição em entrevista pessoal sobre conhecimentos jurídicos e

sobre a aptidão para o exercício de estágio de graduação.



O local de realização das provas será comunicado após a homologação das inscrições. O

não  comparecimento  do  candidato  nos  horários  especificados  implicará  na  sua

desclassificação do teste seletivo.

7  - Da  Classificação: Serão  classificados todos os  candidatos  que atingirem a  nota

mínima: 7,0 (sete), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam

em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 4171/2016, da PGJ.

8  -  Dos  resultados:  serão  divulgados  pelo  site  do  www.mppr.mp.br,  no  dia  20  de

setembro de 2019.

A admissão do candidato aprovado dependerá de existência de CONVÊNIO

VIGENTE  entre  a  Instituição  de  Ensino  e  o  MPPR,  conforme  §2º  do  art.  1º  da

Resolução  nº  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  GRADUAÇÃO,  DESDE  QUE  SEJA

VERIFICADA  A  COMPATIBILIDADE  DAS  ATIVIDADES  REALIZADAS  JUNTO  À

PROMOTORIA, PROCURADORIA OU UNIDADE ADMINISTRATIVA COM O CURSO

POR ELE FREQUENTADO. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral

de Justiça.

Curitiba, 26 de agosto de 2019.

Mauricio Kalache

Procurador de Justiça

http://www.mppr.mp.br/
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