
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE - GAEMA

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 do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente,
Priscila  da  Mata  Cavalcante,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  Protocolo  n.º
19.19.4140.0019463/2019-05, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital  que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de 01 (um)
estagiário para atuar junto ao Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Biologia, Ciências, Geografia, Gestão
Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Química, e Oceanografia devidamente
matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre.

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará a vaga existente junto ao Grupo de
Atuação  Especializada  em Meio  Ambiente,  no  período  matutino  ou  vespertino.  Os  demais  aprovados
formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. O candidato aprovado fará jus à
bolsa-auxílio, mais auxílio transporte, para estagiar de segunda a sexta-feira por 4 horas/dia.  O estágio
será exercido na sede do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, em Paranaguá.

3 - Do programa: o teste seletivo será composto por 2 (duas) fases: prova escrita, e posterior fase de
entrevista, aplicada apenas aos candidatos aprovados na prova escrita. A respectiva prova escrita versará
sobre os seguintes temas:
a) Elementos básicos de cartografia: escalas, sistemas de referência, sistemas de coordenadas, projeções,
classificação dos elementos cartográficos;
b)  Sensoriamento  remoto:  características  das  imagens,  técnicas  de  interpretação  de  produtos  do
sensoriamento remoto;
c) Sistema de informação geográfica: conceitos, estruturas de dados espaciais, análise espacial; aplicações;
d)  Instrumentos  e  métodos  de  avaliação  ambiental:  AIA  (Avaliação  de  Impacto  Ambiental),  ZEE
(Zoneamento Ecológico-Econômico),  Estudo de Impacto Ambiental  e Estudo de Impacto de Vizinhança,
Avaliação  Ambiental  Estratégica  e  Avaliação  Ambiental  Integrada,  Zoneamento  Ambiental,  Plano  de
Manejo,  Plano  Diretor  Municipal,  Plano  de  Recursos  Hídricos,  Plano  de  Saneamento,  Plano  de
Desenvolvimento,  outros;  Integração  das  informações  ambientais  e  avaliação  do  planejamento  para  a
tomada de decisão. 

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 22/10/2019 a 01/11/2019, na sede do Ministério Público
do Estado do Paraná - Fórum, na Avenida Gabriel Lara, n° 771, João Gualberto, Paranaguá, CEP no 83.203-
550, Telefone: 3422-8620, das 13h às 18h. A inscrição é gratuita.

5 - Da documentação necessária:  o candidato  deverá anexar no momento da inscrição os seguintes
documentos:
a) Certidão de matrícula e frequência em um dos três últimos anos ou semestres equivalentes do curso
(Biologia, Ciências, Geografia, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia
Química, e Oceanografia), reconhecidas ou autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação;
b) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo órgão ministerial
(inclusive telefone e e-mail);
d) Documentos facultativos: comprovante de participação em Grupo de Estudos e/ou Pesquisa e/ou Carta
do Docente da Instituição de Ensino.

6 – Da prova escrita: será aplicada no dia 04/11/2019, no Instituto Superior do Litoral do Paraná –
ISULPAR, situado à esquina da Rua João Eugênio com a Avenida Coronel José Lobo, Bairro Costeira,
Paranaguá/PR, 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 02 (duas) horas de duração.
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6.1 – A prova da 1ª fase será escrita, totalizando 08 (oito) pontos.

7 –  Da entrevista:  a entrevista da 2ª fase será realizada a partir de  08/11/2019, na sede do Grupo de
Atuação Especializado em Meio Ambiente, na Rua Comendador Correia Júnior, n° 647, João Gualberto,
Paranaguá,  CEP no 83.203-560,  Telefone:  3424-0566,  às 14 horas.  Consistirá  em análise curricular  e
entrevista sobre as aspirações profissionais do candidato, valendo 02 (dois) pontos. O não comparecimento
do candidato implicará sua desclassificação do teste seletivo.

8 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima de 04 (quatro)
pontos na 1ª fase, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade
com os dispositivos da Resolução no  1952/2009, da PGJ. Após a publicação do Edital de Classificação do
teste seletivo, os candidatos classificados deverão apresentar certidão de matrícula em um dos três últimos
anos ou semestres equivalentes do curso (Biologia, Ciências, Geografia, Gestão Ambiental,  Engenharia
Ambiental,  Engenharia  Florestal,  Engenharia  Química,  e  Oceanografia),  reconhecidas  ou autorizadas a
funcionar pelo Ministério da Educação, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de perda da vaga, a critério
da Coordenação Administrativa.

9 -  Dos resultados:  serão afixados nos editais da sede do Grupo de Atuação Especializada em Meio
Ambiente, na Rua Comendador Correia Júnior, n° 647, João Gualberto, e na Avenida Gabriel de Lara, n°
771, João Gualberto, prédio do Fórum, a partir do dia 07/11/2019, às 17 horas, com os resultados parciais.
O resultado final será divulgado no dia 12/11/2019, às 17h.

A contratação dos candidatos aprovados dependerá da conveniência ao Ministério Público do Estado do
Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Resumo das Fases:

Data Fase

22/10/2019 a 01/11/2019 Inscrições

04/11/2019 Prova - 1a Fase

07/11/2019 Divulgação do Resultado Parcial

08/11/2019 Entrevista 

12/11/2019 Divulgação do Resultado Final

Paranaguá, 16 de outubro de 2019

PRISCILA DA MATA CAVALCANTE
Promotora de Justiça
Coordenadora do GAEMA
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Ficha de Inscrição para a vaga de Estágio de graduação junto ao Grupo de Atuação
Especializada em Meio Ambiente

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 ao  Grupo de
Atuação Especializada em Meio Ambiente

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer munido deste comprovante e cédula de identidade, no dia 04/11/2019, 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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