
Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de Paranaguá

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.

A  Promotora  de  Justiça,  Coordenadora  Administrativa  das

Promotorias de Justiça da Comarca de Paranaguá, Priscila da Mata Cavalcante, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º  19.19.4140.0018572/2019-06,

resolve:

TORNAR PÚBLICO

O  presente  edital,  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à

seleção e contratação de estagiários de ensino médio ou profissionalizante para atuar

junto à Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça de Paranaguá, bem como

a formação de cadastro reserva para eventuais vagas que surgirem durante a validade do

certame.

1  -  Dos  requisitos: poderão  se  inscrever  os  alunos  de  Ensino

médio, devidamente matriculados a partir do 2° ano, e que tenham idade igual ou superior

a 16 (dezesseis) anos, na data da convocação para tomar posse, mediante certidão, e

não poderão desempenhar  atividade de estágio  em outra  entidade ou qualquer  outra

atividade que venha a ensejar incompatibilidade.

2 - Das vagas a serem preenchidas: o (a) candidato (a) selecionado

(a)  ocupará  vaga  junto  à  Coordenação  Administrativa  das  Promotorias  de  Justiça  de

Paranaguá/PR, e os demais aprovados integrarão cadastro de reserva para eventuais

vagas que surgirem durante a validade do certame. Fará jus à bolsa-auxílio de R$ 918,40
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(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

diárias.

2.1.  O  candidato  selecionado  atuará  no  período  matutino  ou

vespertino,  conforme  necessidade  e  considerando  o  seu  horário  escolar,  durante  04

(quatro)  horas diárias,  totalizando 20 (vinte)  horas semanais.  Os demais classificados

formarão cadastro reserva. 

3 – Das funções a serem exercidas pelos estagiários de Ensino

Médio: atendimento ao público em geral, atendimento de ligações telefônicas, confecção

de  minutas  de  ofícios,  entrega  de  documentos  e  de  processos  em órgãos  públicos,

conferência de cargas e protocolos, dentre outras. 

4  –  Do  prazo  de  validade  do  teste  seletivo:  a  validade  do

procedimento seletivo é de até 01 (um) ano, não prorrogável, contado a partir da data de

divulgação  da  lista  de  classificação,  podendo  ser  aproveitados  outros  candidatos

aprovados, desde que surjam novas vagas dentro do prazo de validade do teste seletivo,

observada a ordem de classificação.

5 – Do programa: o teste seletivo consistirá em 10 (dez) questões

objetivas de língua portuguesa, valendo 0,5 cada questão, e 01(uma) questão dissertativa

(redação), valendo 5,0, versando sobre atualidades.

6 – Das inscrições: serão realizadas no período de  08/10/2019 a

18/10/2019 na Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de

Paranaguá/PR,  localizada  na  Avenida  Gabriel  de  Lara,  n°  771,  João  Gualberto,

Paranaguá/PR,  das13h00min  às  18h00min. Para  mais  informações,  ligar  para (41)

3422.8620.

7 – Da documentação necessária: o(a) candidato(a) deverá anexar

no momento da inscrição os seguintes documentos:
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a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do(a) candidato(a)

para o teste, fornecida pelo Órgão Ministerial.

8 – Do teste seletivo: O teste será realizado em duas fases:

8.1  –  A  prova  escrita  (objetiva  +  discursiva) será  aplicada  em

22/10/2019, no Instituto Superior do Litoral do Paraná – ISULPAR, situado na Rua João

Eugênio, esquina com Avenida Coronel José Lobo, Costeira, às 14 horas, sendo que o

não  comparecimento  do  candidato  no  horário  acima  especificado  implicará  sua

desclassificação do teste seletivo. O teste terá no máximo 03 (três) horas de duração.

8.2 –   O candidato que não obtiver rendimento igual ou superior a

60%  (sessenta  por  cento)  na  prova  objetiva  estará  automaticamente  eliminado,  sem

correção da redação.

8.3 – Os candidatos deverão obrigatoriamente se apresentar munidos

de documento de identificação com fotografia no momento da aplicação do teste seletivo

(RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho ou Certificado de Reservista Militar),  sob

pena de automática exclusão do certame.

8.4  – Para  a  realização do teste  não será  permitida  a  consulta  a

qualquer tipo de material didático, livro ou apoio externo.

 

9 – Da classificação: 

9.1 – serão classificados para entrevista, a ser realizada a partir de

29 de outubro de 2019, todos os candidatos que atingirem a nota mínima de 06 (seis)

pontos, na prova escrita, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e

estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.
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9.2 – após a publicação do edital de classificação do teste seletivo, o

candidato  melhor  classificado  será  convocado  e  deverá  apresentar  os  documentos

constantes do artigo 21, § 1°, da Resolução 4171/2016, da PGJ, no prazo de até 5 (cinco)

dias, sob pena de perda da vaga.

10  –  Dos  resultados:  serão  afixados  nos  editais  das  sedes  do

Ministério Público do Estado do Paraná em Paranaguá, situadas na Avenida Gabriel de

Lara, n° 771, Bairro João Gualberto (sede do Fórum) e Rua Comendador Correia Júnior,

n° 647, até de 01 de novembro de 2019.

A  contratação  do(s)  candidato(s)  aprovado(s)  dependerá  da

conveniência  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.  Os  casos  omissos  serão

resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Paranaguá, 08 de outubro de 2019.

Priscila da Mata Cavalcante

Promotora de Justiça
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Ficha de Inscrição para a vaga de Estágio de ensino médio junto à Coordenação
Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de Paranaguá

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:

TURNO:

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 AMIGOS                                                                                         OUTRO:

Paranaguá, ______ de _______________________ de 2019.

______________________________________________________________________
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 Coordenação
Administrativa das Promotorias de Justiça da Comarca de Paranaguá

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer munido deste comprovante e cédula de identidade, no dia 22/10/2019, no Instituto Superior do Litoral do Paraná,
localizado na Avenida Coronel José Lobo, n° 771, esquina com a Rua João Eugênio, Costeira, Paranaguá/PR, até as 13h45min,
para a realização do teste seletivo, às 14 horas.
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