
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba-PR

EDITAL Nº 01/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de graduação em Direito do

Ministério Público do Estado do Paraná

A Promotora de Justiça VANESSA SCOPEL BONATTO, no uso das atribuições,

resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

de 01 estagiário de graduação em Direito para atuar junto à 4ª Promotoria de Justiça da

Comarca de Telêmaco Borba/PR, conforme processo sei nº 19.19.4840.0019179/2019-

83, deferido em 25 de setembro de 2019.

1 – Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito devidamente

matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre no ano de 2019.

2 –  Da vaga a ser preenchida:  os candidatos selecionados ocuparão  01 (uma) vaga

existente junto à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, no período

matutino  ou  vespertino.  Os  demais  aprovados  formarão  cadastro  de  reserva  para

eventuais vagas que venham a surgir dentro do prazo deste teste seletivo, que é de 01

(um) ano, não prorrogável, contado a partir da publicação do edital de classificação final.

3  –  Das  inscrições:  serão  realizadas  no  período  de  26/09/2019  a  10/10/2019,  das

8h30min  às  17h00min,  na  secretaria  da  4ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de

Telêmaco Borba, localizada nas dependências do Fórum Estadual, na Rua Governador

Bento Munhoz da Rocha Neto, 1103, Macopa, Telêmaco Borba/PR, telefone para contato

(42) 3272-9056, mediante o preenchimento de formulário específico em anexo, ou através



do  e-mail:  telemacoborba.4prom@mppr.mp.br,  com o preenchimento  do  formulário  de

inscrição em anexo, encaminhado-o eletronicamente. As inscrições serão gratuitas.

4 – Da documentação necessária: o candidato deverá anexar, no momento da inscrição,

os seguintes documentos:

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

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

órgão ministerial (em anexo).

5 –  Da bolsa-auxílio e carga horária: o auxílio financeiro mensal atualmente previsto,

conforme a Resolução nº 5781/2019, da Procuradoria-Geral de Justiça, é de R$ 1.056,80

a título de bolsa-auxílio, acrescido de R$ 198,00, a título de auxílio-transporte. A carga

horária  semanal  corresponde  a  20 (vinte)  horas,  sendo 04 (quatro)  horas  diárias,  de

segunda a sexta-feira, no período matutino ou vespertino.

6  –  Do  programa:  6.1) Direito  Constitucional:  Direitos  e  Garantias  Fundamentais.

Organização dos Poderes. Controle de Constituição. O Ministério Público na Constituição

da  República;  6.2) Direito  Administrativo:  Princípios  da  Administração  Pública.  Bens

Públicos.  Licitações  e  contratos  administrativos.  Agentes  Públicos.  Concurso  Público.

Cargos em comissão. Contratação temporária. Lei  de Improbidade Administrativa;  6.3)

Direito Civil:  Parte  Geral.  Direitos Reais.  Responsabilidade Civil.  Sucessões.  Curatela.

6.4) Direito  Processual  Civil:  Parte  Geral.  Ações  Coletivas  e  Defesa  do  Patrimônio

Público.  Ações  coletivas  relacionadas  às  relações  de  consumo.  Ações  Coletivas  de

Proteção  ao  Meio  Ambiente.  Teoria  Geral  das  Ações  Coletivas;  6.5) Direito  Penal:

Princípios do Direito Penal. Código Penal - Parte Geral;  6.6) Direito Processual Penal:

Princípios. Inquérito Policial. Ação Penal. Procedimentos Comuns e Especiais. Nulidades.

Recursos;  6.7) Leis Especiais: Lei n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais) e Lei n.º

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7 – Da seleção: consistirá na aplicação de prova escrita, com o valor máximo possível

de 10 (dez) pontos, dividida em 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, cada

qual contendo 4 (quatro) alternativas, das quais apenas 1 (uma) deverá ser assinalada,

atribuindo-se a cada questão corretamente assinalada o valor de 0,5 (meio) ponto; e 05

(cinco) questões subjetivas, atribuindo-se a cada questão corretamente respondida o



valor de 1,0 (um) ponto. A somatória dos acertos das questões objetivas e dos valores

obtidos nas subjetivas corresponderá à nota da prova escrita.

A prova escrita será realizada no dia 11/10/2019, com início às 13h30min, no Salão do

Júri  do Fórum Central  desta Comarca,  situado na Rua Leopoldo J.  M.  Voigt,  Centro,

Telêmaco Borba/PR. O candidato deverá comparecer ao local de prova com 15 (quinze)

minutos  de  antecedência,  munido  com documento  de  identidade  original  com foto  e

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sob pena de não ser admitido na sala de

aplicação  da  prova.  O  não  comparecimento  do  candidato  no  horário  e  local  acima

especificados implicará na sua desclassificação do teste seletivo. A prova escrita terá a

duração  máxima  de  04  (quatro)  horas  e  30  (trinta)  minutos.  Será  permitida  a

consulta  à  legislação,  para  realização  das  questões  discursivas,  sem  qualquer

anotação,  a  qual  deverá ser  levada pelo próprio candidato .  Não será permitida a

consulta a qualquer tipo de material de apoio nem o porte de objetos eletrônicos durante a

realização da prova.

O candidato que não atingir a nota mínima de 5 (cinco) pontos na prova escrita será

eliminado do teste seletivo, independentemente de sua colocação.

8 – Da classificação final: serão aprovados os candidatos aprovados com as melhores

notas que não forem eliminados pela nota mínima, desde que preencham os requisitos

constantes neste edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução nº

3063/2017, da Procuradoria-Geral de Justiça. Em caso de empates, serão considerados

os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) o candidato que tiver obtido a maior

pontuação nas questões discursivas; b) o candidato com maior idade. O candidato será

contratado no início do ano de 2019.

9 – Dos resultados: serão afixados na secretaria desta 4ª Promotoria de Justiça, à Rua

Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 1103, Macopa, Telêmaco Borba/PR, na data

provável  de 16/10/2019,  bem como publicados junto  ao sítio  www.mppr.mp.br  (seção

“Estágios” – “Testes Seletivos”).

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 nº 4171/2016, bem como da conveniência ao Ministério Público do Estado do

Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Telêmaco Borba, 25 de setembro de 2019.

Vanessa Scopel Bonatto

Promotora de Justiça



FICHA DE INSCRIÇÃO

Foto 3x4:

Nome Completo:

Data de Nascimento:

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )

Estado Civil:

Cidade de nascimento:

Nome da Mãe:

Nome do Pai:

CPF:

RG:

Endereço: 

Telefone: 

Instituição de Ensino:

Atenção! Anexar fotocópia dos documentos pessoais.
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