
Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 01/2019

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

A Promotora de Justiça, Dra. Vanessa Scopel Bonatto, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Processo SEI n.º 19.19.4840.0019171/2019-08, resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

estagiário(a) para atuar(em) nas Promotorias de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os alunos do ensino médio. Devidamente matriculados a

partir do 1º ano no caso de ensino médio profissionalizante e do 2º ano no caso de ensino médio

regular.

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará 01 (uma) vaga existente

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

matutino. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham

surgir. O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e

quarenta centavos), mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais),

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

3 - Do programa: A prova consistirá em uma redação/dissertação sobre conhecimentos gerais em

língua portuguesa, matemática, história e geopolítica, desde o ensino fundamental até o ensino

médio.

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 26 de setembro a 10 de outubro de 2019,

por e-mail  (telemacoborba.4prom@mppr.mp.br) ou na Secretaria das Promotorias de Justiça de

Telêmaco Borba, localizada na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, n.° 1103, Macopa,
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Telêmaco Borba (Fórum Central), das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas às 17

horas. Para mais informações, ligar para (42) 3272-9056.

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 (anexa ao edital)1.

6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 14 de outubro de 2019, no Salão do Júri do Fórum

Central  de  Telêmaco  Borba/PR,  situado  na  Rua  Leopoldo  J.  M.  Voigt,  Centro,  Telêmaco

Borba/PR, às 13 horas e 30 minutos, sendo que o não comparecimento do(a) candidato(a) no

horário acima especificado implicará na sua desclassificação do teste seletivo,  devendo este(a)

comparecer com antecedência de 10 (dez) minutos do início do horário, munido(a) de documento

original de identificação com foto e caneta preta ou azul,  não sendo permitido qualquer

consulta a legislação ou outros documentos. A prova escrita terá a duração máxima de 04

(quatro) horas e 30 (trinta) minutos.

7 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima 6,0

(seis), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade

com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

Após  a  publicação  do  Edital  de  Classificação  do  teste  seletivo,  os  candidatos  classificados

deverão apresentar comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido.

8 -  Dos resultados: serão afixados no mural das Promotorias de Justiça, a partir do dia  16 de

outubro de 2019.

9 - O(A) candidato(a) que se recusar a assumir vaga disponibilizada em determinada Promotoria

de Justiça, deixará de ser convocado(a) para as vagas das demais Promotorias de Justiça que

vierem a surgir.

1 Os candidatos que optarem por encaminhar o formulário de inscrição no e-mail  (telemacoborba.4prom@mppr.mp.br)
deverão encaminhar a ficha de inscrição anexa ao edital,  devidamente preenchida (exceto os campos “NÚMERO DE
INSCRIÇÃO”, “Visto do Funcionário_____________” e “VISTO DO FUNCIONÁRIO”), bem como confirmar o sucesso da
inscrição até as 17:00h do dia 14 de setembro de 2018 (sexta-feira), pelos telefones nº 42 – 3272-9056, caso ainda não
tenham recebido o e-mail de confirmação com o respectivo número de inscrição.
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10 - O(A) candidato(a) aprovado(a) será contatado para apresentar os documentos necessários

para formalização do contrato de estágio. O(A) candidato(a) que não apresentar os documentos

necessários  para  contratação  no  prazo  a  ser  indicado  será  desclassificado,  passando  a  ser

chamado o próximo aprovado para apresentação da documentação necessária.

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

Telêmaco Borba, 25 de setembro de 2019.

VANESSA SCOPEL BONATTO

Promotora de Justiça
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Ficha de inscrição para o Quadro de Estagiários de Ensino Médio das
Promotorias de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

SEXO:     M  F 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:

ANO LETIVO: TURNO: SUPLETIVO:      S    N

DIPONIBILIDADE 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_____________

OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da Resolução 1952/2009 da
PGJ.

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Graduação para o Quadro de Estagiários junto à 4ª Promotoria de
Justiça de Telêmaco Borba.

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer munido deste comprovante e cédula de identidade e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no dia 27 de junho de 2018, no Fórum,

situado na Rua Leopoldo Voigt, 75 Centro, até as 08:50 h, para a realização do teste seletivo.
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