
EDITAL N.º 02/2019

Teste seletiv para ingressv av quadrv de estagiárrivs dv Ministérriv Públicv dv Estadv dv Paranár

Os Promotores de Justia, Dr. MARCELO PATO CUNHA e SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO, no uso
das atribuiiões que lhes são conferidas pelo Prvtvcvlv n.º 20263/2019, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruiões destnadas à seleião e  formaião de cadastro de
reserva para futuras substtuiiões de estagiários para atuarem junto às 1ª e 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR.

1 - Dvs requisitvs: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito, devidamente matriculados a
partr do  3º ano ou 5º semestre, bem como a partr do  2º ano ou 3º semestre, e neste caso específco,
apenas para compor cadastro de reserva até que o candidato esteja cursando o 3º ano ou 5º semestre e se
encontre apto a ser eventualmente contratado na época do preenchimento da vaga.

2 - Das iagas a serem preenchidas: os candidatos aprovados formarão cadastro de reserva a preencher,
obedecida a ordem de classifcaião  , as vagas que surgirem no prazo de vigência do certame  , que será de 01
(um)  ano,  contado  a  partr  da  data  de  publicaião  do  resultado  classifcattrio,  convocados  conforme
demanda insttucional, desde que se encontrem matriculados a partr do 3º ano ou 5º semestre do curso
de  Direito.  Os  candidatos  aprovados  e  convocados  farão  jus  à  bolsa-auxílio  de  R$1.056,80  (um mil  e
cinquenta e sei 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, no período matutno ou vespertno.

3 - Dv prvgrama: o teste seletvo conterá questões diversas, objetvas e subjetvas, vedado qualquer tpo
de consulta para a realizaião da prova, sobre as matérias constantes no programa abaixo:

3.1 - Direito Consttucional: Princípios, objetvos e fundamentos da República Federatva do Brasil. Direitos
e garantas fundamentais.  Da Administraião Pública (Cap. VII do Tít. III da CF/88). Do Poder Judiciário (Cap.
III do Tít. IV da CF/88) e do Ministério Público (Sei. I do Cap. IV do Tít. IV da CF/88). Família, criania, mulher
e idoso (Cap. VII do Tít. VIII da CF/88).
3.2 - Direito Penal: Noiões gerais. Princípios consttucionais. Parte Geral do Ctdigo Penal. Títulos I, II e VI da
Parte Especial do Ctdigo Penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio e dos crimes
contra a dignidade sexual.
3.3  -  Direito  Processual  Penal:  Princípios.  Aião  Penal.  Inquérito  Policial.  Prisão  e  liberdade.  Processo
Comum. Nulidades e Recursos em Geral.
3.4 -  Legislaião Especial: Lei 9.099/95 (Dos Juizados Especiais Criminais).  Lei 7.210/84 (Lei  de Execuião
Penal). Lei 8.560/92 (Investgaião de Paternidade). Lei 5.478/68 (Aião de Alimentos). Lei 9.605/95 (Meio
Ambiente). Direito Difusos e Coletvos (Consumidor e Lei n. 7.347/85).
3.5 - Infância e Juventude: Lei 8.069/90 (ECA) e Lei 12.594/12 (SINASE).
3.6 - Proteião ao Patrimônio Público: Atos administratvos. Lei 8.666/93, Lei 8.429/92 e Decreto-Lei 201/67.

4 - Das inscrições:  serão realizadas,  no período de  21/10/2019 a 14/11/2019,  junto à  Secretaria  das
Prvmvtvrias,  no  edifcio  do  Ftrum  desta  Comarca,  das  13h00  às  17h00,  ou  através  do  e-mail
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assis.1prom@mppr.mp.br,  ambos  mediante  o  preenchimento  de  fcha  de  inscriião  pelo  candidato  e
entrega de documentos.  Para  maiores  informaiões,  ligar  para (44)  3528-5895 ou contatar  pelo e-mail
assis.1prom@mppr.mp.br.

5  - Da  dvcumentaçãv  necessárria:  o  candidato  deverá  anexar  no  momento  da  inscriião os  seguintes
documentos:
a) Fotoctpias da cédula de identdade e do CPF;
b) Comprovante de matrícula atualizado;
c) Ficha de inscriião preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo trgão ministerial.

6 - Dv teste seletiv: a avaliaião será realizada em duas etapas.

6.1 – A primeira etapa consttuída de teste escrito, podendo conter questões dissertatvas e/ou objetvas,
com  peso  máximo  de  100  (cem)  pontos,  sem  consulta  à  qualquer  material  de  apoio,  de  caráter
classifcattrio  e  eliminattrio,  a  ser  aplicada  em  22/11/2019  (sexta-feira),  cvm  iníciv  às  08h30min  e
térrminv às 11h30min, no edifcio do Ftrum desta Comarca, cujos candidatos deverão se apresentar das
08h00min às 08h30min. Estarão aptos para a segunda fase os candidatos que atngirem a pontuaião igual
ou superior a 6,0 (seis) pontos, cujo chamamento será publicado no edital da Promotoria de Justia desta
Comarca, no dia 27/11/2019, a partr das 15h00min.

6.2 – A segunda etapa consistrá em entrevista oral, de caráter classifcattrio,  nv dia 29/11/2019 (sexta-
feira),  a  ser  realizado nas  Promotorias  de Justia de Assis  Chateaubriand/PR,  localizada no edifcio  do
Ftrum desta Comarca, com os candidatos aprovados na primeira etapa. A entreiista serár realizada a partr
das  13h30min,  respeitandv-se  a  vrdem de chegada  dvs  candidatvs,  que  deierãv  se  apresentar  das
13h00min às 13h30min.

7 - Da Classifcaçãvo Serão classifcadvs tvdvs vs candidatvs que atngirem a nvta mínima fnal igual vu
superivr  a  6,0  (seis)  pvntvs,  resultante  da  média  aritmétca  das  duas  etapas  (prova  objetva  e/ou
dissertatva  e  entrevista), desde  que  preencham  os  requisitos  constantes  deste  Edital  e  estejam  em
conformidade com os dispositvos da Resoluião 4171/2019, da PGJ. 

Apts a publicaião do Edital de Classifcaião do teste seletvo, os candidatos aprovados para contrataião,
quando chamados, na quantdade de vagas disponíveis, deverão apresentar certdão de matrícula em um
dos três últmos anos ou semestres equivalentes do curso de bacharelado em Direito, reconhecidas ou
autorizadas  a  funcionar  pelo  Ministério  da  Educaião,  além  de  outros  documentos  exigidos  para
contrataião, em prazo a ser estpulado pelo Promotor de Justia respectvo.

8 - Dv resultadv fnal: será afxado, no edital da Promotoria de Justia desta Comarca, no dia 06/12/2019
(sexta-feira), às 15h00min.

A contrataião 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 Justia.

Assis Chateaubriand/PR, 18 de outubro de 2019.

MARCELO PATO CUNHA
Prvmvtvr de Justça

SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO
Prvmvtvr de Justça
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