
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 09/2019

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

Estado do Paraná.

O Procurador de Justiça, Dr. Alberto Vellozo Machado, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 21063/2019, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de

estagiários para atuarem junto ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça

de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo (CAOPMAHU).

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os alunos acadêmicos do curso de Engenharia

Ambiental, devidamente matriculados a partir do 2º ano ou 3º período.

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

vaga  existente  junto  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de

Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, no período matutino. Os demais

aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais  vagas que venham surgir. O

candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$1.056,80 (mil e 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 programa: 

-  Legislação  Ambiental  (Resoluções  CONAMA:  237/97,  001/86,  357/05  e  430/11;

Resolução SEMA 016/14 e  Lei Federal 12.305/2010)

- Licenciamento Ambiental

- ETA e ETE

- EIA/RIMA

- Resíduos sólidos urbanos/industriais

- Desenvolvimento Sustentável/Agenda 21



- Recursos Hídricos

- Poluição Hídrica e Atmosférica 

- Química Ambiental

- Microbiologia

4 -  Das inscrições:  serão realizadas no período de 25 de outubro de 2019 a 08 de

novembro de 2019, na Rua Paraguassu, 478, último andar, na secretaria do CAOPMAHU,

das 09h00 às 16h00. Para maiores informações, ligar para 41-3250-4775.

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) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido;

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

órgão ministerial.

6 -  Do teste seletivo: Será realizado em duas fases, sendo a primeira constituída por

prova de múltipla escolha e dissertativa e a segunda por entrevista.

6.1 – Da prova de múltipla escolha e dissertativa: será aplicada no dia 12 de novembro

de 2019, às 14 horas, na sede da FEMPAR – Fundação Escola do Ministério Público do

Estado  do  Paraná,  localizada  na  Rua  15  de  Novembro,  964,  5º  andar,  Centro,

Curitiba/PR,  sendo  que  o  não  comparecimento  do  candidato  no  horário  acima

especificado implicará em sua desclassificação do teste seletivo.

A  prova  consistirá  em  12  (doze)  questões  de  múltipla  escolha,  com  apenas  uma

alternativa correta e uma questão dissertativa.  Somente  serão corrigidas as questões

dissertativas dos candidatos que acertarem 8 (oito) ou mais questões de múltipla escolha.

Obs. Será obrigatória a apresentação da Cédula de Identidade.

6.2 –  Da Classificação:  Serão classificados para  entrevista  todos os candidatos que

acertarem 8 (oito) ou mais questões de múltipla escolha e atingirem a nota mínima 7,0

(sete) na questão dissertativa, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital

e estejam em conformidade com os dispositivos da Procuradoria Geral de Justiça.



6.3 – Dos Resultados da Prova Escrita: Serão afixados no Centro de Apoio Operacional

às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, localizado à

Rua Paraguassu,  478,  último  andar,  Juvevê,  Curitiba/PR e  disponibilizado no  site  do

Ministério Público do Estado do Paraná (www.mppr.pr.br →  Estágios → Editais Abertos),

no dia 14 de novembro de 2019 a partir das 17 horas.

6.4 – Da entrevista: Os candidatos aprovados na prova de múltipla escolha e dissertativa

submeter-se-ão à entrevista pessoal, classificatória, a ser aplicada no dia 19 de novembro

de  2019  a  partir  das  09  horas,  no  Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de

Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, localizado à Rua Paraguassu,

478, último andar, Juvevê, Curitiba/PR, devendo apresentar para tal currículo atualizado,

sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará

em  sua  desclassificação  do  teste  seletivo.  

7  –  Dos  Resultados  Finais:  Serão  afixados  no  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, localizado à

Rua Paraguassu,  478,  último  andar,  Juvevê,  Curitiba/PR e  disponibilizado no  site  do

Ministério Público do Estado do Paraná (www.mppr.pr.br →  Estágios → Editais Abertos),

no dia 20 de novembro de 2019 a partir das 14 horas. 

A  admissão  do(s)  candidato(s)  aprovado(s)  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.

Curitiba, 24 de outubro de 2019.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça
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