
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA

EDITAL N.º 03/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do

Estado do Paraná.

O Promotor de Justiça Substituto, Dr. DANIEL EULÁLIO

CARAM FARAH, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º

19.19.0682.0014546/2019-43, resolve:

TORNAR PÚBLICO

A  REABERTURA do  teste  seletivo  para  ingresso  de

estagiários  e  informar o  novo  cronograma  de  Execução  do  teste,  devendo  os

candidatos observarem as alterações:

1  –  dos  requisitos:  poderão  se  inscrever  os  acadêmicos  do  curso  de  direito

devidamente MATRICULADOS A PARTIR DO 3º ANO OU 5º SEMESTRE.

2 – Das vagas a serem preenchidas: Os candidatos aprovados farão jus à bolsa-

auxílio de R$1.056,80 (hum mil, cinquenta e seis reais e oitenta 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 conteúdo programático: Permanece inalterado do conteúdo programático

previsto no Edital 01/2019.

4  –  Das  inscrições: Reabertura das  inscrições  que  poderão  ser  realizadas

pessoalmente no período de  07/10/2019 a 18/10/2019 ou por e-mail,  em idêntico

período. 
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4.1. As inscrições pessoais serão realizadas, no horário das 13h00 às 16h30min, em

dias úteis, perante a Secretaria da 2ª Promotoria de Nova Esperança, situada na

Rua Marins Alves de Camargo, 1587, Edifício do Fórum, Nova Esperança, telefone

(44) 3252-5131.

4.2. As inscrições por e-mail poderão ser realizadas no período acima, até 17h00 do

dia 18/10/2019, com o preenchimento, digitalização, e encaminhamento da ficha de

inscrição  e  demais  documentos  para  um  dos  seguintes  endereços:

novaesperanca.2prom@mppr.mp.br ahmazaro  @mppr.mp.br  . A  ficha  de  inscrição

pode ser obtida perante a referida Promotoria, que poderá enviá-la ao candidato,

também por e-mail, se houver interesse deste.

ESTÃO MANTIDAS AS INSCRIÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO ESTIPULADO

NO EDITAL 01/2019.

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

pelo Ministério Público;

c)  Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido (v.

arts. 4º, 5º, 6º).

6 – Do teste seletivo: 

Prova escrita. Realizar-se-á no dia 30/10/2019, das 09h30min às 12h00, perante a

2ª Promotoria de Nova Esperança, ou dependências do Fórum, a ser indicado no

momento da prova, a depender do número de candidatos inscritos. Esta etapa será

eliminatória e classificatória, consistindo em uma prova escrita contendo:  10 (dez)

questões objetivas e 3 (três) questões subjetivas com valor total de 10,0 (dez)

pontos. Não será permitida consulta a qualquer tipo de legislação ou doutrina.
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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  certidão  de  matrícula  do  3º  ano  ou  semestres

equivalentes do curso de bacharelado em Direito,  reconhecidas ou autorizadas a

funcionar pelo Ministério da Educação.

8 –  Dos resultados:  serão  afixados  perante  a  Secretaria  do  Ministério  Público,

acima indicada, logo em seguida à correção das provas, cuja data será informada

antes do início da prova. 

A admissão dos candidatos aprovados 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.

Nova Esperança/PR, 3 de outubro de 2019.

DANIEL EULÁLIO CARAM FARAH

Promotor de Justiça
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