
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ

EDITAL N.º 01/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de Graduação em áreas da
Tecnologia da Informação no Ministério Público do Estado do Paraná – Comarca de

Maringá.

A  Promotora  de  Justiça,  Dra.  Michele  Nader,  Coordenadora  Administrativa  das
Promotorias da Comarca de Maringá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Despacho SEI 19.19.0640.0019285/2019-81, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O  presente  edital,  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à  seleção  e  admissão  de
estagiários  de  Graduação  em  áreas  da  Tecnologia  da  Informação  para  atuar  junto  à
Coordenação Administrativa de Comarca de Maringá.

1-  Dos  requisitos:  poderão  inscrever-se  acadêmicos  de  ensino  superior,  devidamente
matriculados a partir do 2º ano ou 3º período, para cursos de graduação de 4 anos, e do 3º
ano ou 5º  período  para  cursos  de  graduação  de  5  anos,  dos  cursos  de  graduação  em
Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharias com ênfase
em Software, reconhecidos pelo MEC.

2- Das vagas a serem preenchidas: os candidatos selecionados ocuparão  02 (duas) vagas
(matutino  e  vespertino)  para  Suporte  Técnico  em  Informática,  existentes  junto  à
Coordenação  Administrativa  da  Comarca  de  Maringá.  Os  demais  aprovados  formarão
cadastro  reserva  para  eventuais  vagas  que  venham  a  surgir,  obedecida  a  ordem  de
classificação, durante a vigência do certame que será de 1 (um) ano.

3- Das Condições do Estágio:
a) a carga horária do estágio é de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas de segunda a

sexta-feira, por 4 (quatro) horas diárias sendo, uma vaga para o período matutino e uma
vaga para o período vespertino;



b)  os  candidatos  aprovados  farão  jus  à  bolsa-auxílio  de  R$  1.056,80  (um  mil  e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), mais auxílio transporte no valor de R$ 198,00
(cento e noventa e oito reais);

c) o estágio terá duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, a
critério do Ministério Público do Estado do Paraná.

4- Do programa: Noções de administração e segurança em redes; noções básicas de Linux;
conhecimentos avançados em Windows (Vista, Seven, 10), Microsoft Office (2010, 2016) e
LibreOffice;  hardware;  instalação  e  configuração  de  softwares,  microcomputadores  e
impressoras;  rotinas  de  backup  de  arquivos;  antivírus  e  linguagens  de  programação.
Conhecimentos de língua portuguesa.

5-  Das inscrições:  serão  realizadas  no  período  de  28/10  a  08/11, através  do  link
https://forms.gle/cGBjduJyV4uUKuVW7 (até  as  23h59m  se  eletronicamente).  Para
informações e/ou quaisquer problemas, ligar para 44 3226-9265, aos cuidados de Joice.

6- 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;

7- Do processo de seleção:

7.1- O teste seletivo compreenderá 2 (duas) fases:
a)  prova  escrita,  de  conhecimentos  específicos:  composta  por  questões  objetivas,  de
caráter eliminatório e classificatório, com valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Conterá 20
(vinte) questões de múltipla escolha no valor de 0,50 cada, em que o candidato deverá
escolher apenas uma resposta correta entre cinco alternativas. As questões serão relativas
ao conteúdo programático descrito no item 4 do presente edital. 
b) entrevista com os aprovados na prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório,
com valor de 0 (zero) a 10 (pontos).

7.2- A prova escrita será aplicada no dia 12/11/2019 (terça-feira), às 09h:00min, no Salão
do Júri do Fórum Estadual, localizado na Av. Tiradentes, 380, Maringá-PR.

7.3-  A prova escrita  terá duração de duas  horas  e meia e não será admitida qualquer
espécie de consulta, sob pena de desclassificação.



7.4-  Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local  com  15  minutos  de  antecedência,
munidos  de  documento  de  identificação  pessoal  (CTPS,  Carteira  de  Identidade  ou  de
Habilitação), de prancheta e de caneta esferográfica de cor azul ou preta.

7.5- O não comparecimento do candidato no horário especificado para a prova escrita
implicará na sua desclassificação do teste seletivo.

7.6- O resultado com o nome dos aprovados na prova escrita será publicado em Edital a
ser afixado no mural do prédio do Ministério Público do Estado do Paraná, localizado na
Rua Arthur Thomas, 575 (ao lado do Fórum), Maringá, Térreo (recepção), a partir do dia
22/11/2019  e  publicado  na  página  da  Escola  Superior  do  Ministério  Público
(www.escolasuperior.mppr.mp.br em “estágios” – “resultados de testes seletivos”).

7.7- Serão classificados para a segunda fase da seleção (entrevista) os 10 (dez) primeiros
candidatos que obtiverem nota superior a 6 (seis) pontos na prova escrita.

7.8- A segunda fase da seleção (entrevista), será realizada no dia 27/11/2019 (data sujeita
a alterações), em horário e local a serem definidos, sendo os candidatos notificados por
telefone acerca da data e do horário da entrevista.

7.9- Na segunda fase (entrevista), os candidatos serão avaliados com questões pessoais e
receberão nota classificatória de 0 (zero) a 10  (dez).

7.10- Caso nenhum dos 10 (dez) primeiros entrevistados tenha condições de assumir as
atribuições  de  estagiário  de  graduação,  serão  convocados  para  entrevista  os  demais
candidatos aprovados na prova escrita, observando-se a ordem de classificação.

8- Da classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima de
6.0 (seis) pontos, desde que preencham os requisitos constantes deste edital e estejam em
conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

9- Dos resultados: O resultado final será publicado em edital afixado no mural do edifício
sede do Ministério Público do Paraná, situado na Rua Arthur Thomas, 575, Maringá – PR (ao
lado do Fórum), a partir do dia 05 de dezembro de 2019, e publicado na página da Escola
Superior  do  Ministério  Público  (www.escolasuperior.mppr.mp.br em  “estágios”  –
“resultados de testes seletivos”).

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


10- Da contratação:  a contratação obedecerá rigorosamente à ordem da classificação do
teste seletivo, dependerá da conveniência do Ministério Público do Estado do Paraná e da
existência de CONVÊNIO VIGENTE entre a Instituição de Ensino e o MPPR, conforme §2º do
art. 1º da Resolução nº 4171/2016. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-
Geral de Justiça.

10.1- É dever do candidato acompanhar os Editais referentes ao concurso, seja pela página
da Escola Superior do Ministério Público (www.escolasuperior.mppr.mp.br em “estágios”),
seja pelas publicações existentes na Sede do Ministério Público em Maringá, rua Arthur
Thomas, 575, Centro, telefone (44) 3226-9265.

Maringá, 16 de outubro de 2019.

MICHELE NADER
Promotora de Justiça
Coordenadora Administrativa
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