
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.

O Procurador de Justiça, Dr. Paulo César Busato, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º
19.19.8851.0021915/2019-03, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários para atuarem junto ao 5º Grupo
Criminal – Gabinete do 1º Procurador de Justiça acima nominado.

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: o(s) candidato(s) selecionado(s) ocupará a única vaga existente junto ao Gabinete do 1º
Procurador de Justiça do 5º Grupo Criminal 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 (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),  para estagiar  de
segunda a sexta-feira por 4 horas/dia.

3 –  Do programa: Direito Penal e Processo Penal, com ênfase na legislação penal especial pertinentes às atribuições da
Procuradoria, quais sejam, a atuação perante a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

4 – Das inscrições: serão realizadas no período de 30/10/2019 a 07/11/2019, na Rua Marechal Hermes, nº 820, gabinete 119
– 1º andar,  das 09 às 11 horas e das 14h 30 às 16:00 horas. Para maiores informações, ligar para (41) 3250-4053. Serão
indeferidas  as  inscrições  feitas  de  forma  extemporânea  ou  que  não  contenham  as  informações  e/ou  venham
desacompanhadas dos documentos descritos no item 5.

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 órgão ministerial;
c) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido (v. arts. 4º, 5º, 6º);
d) Currículo atualizado. 

6 – Do teste seletivo: será aplicado no dia 13 de novembro de 2019, na sede da FEMPAR (Rua XV de Novembro, 964), nesta
cidade de Curitiba, às 14 horas, com duração de 03 horas, sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima
especificado implicará na sua desclassificação do teste seletivo. Após a saída de qualquer dos candidatos da sala de prova
com a entrega do caderno de questões e das respostas não será permitida a entrada de candidatos com o fim de prestarem o
teste seletivo.

7  –  Da  Classificação:  Serão  classificados  todos  os  candidatos  que  atingirem  a  nota  mínima:  7,00  (sete),  desde  que
preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da
PGJ. Os 06 (seis) primeiros candidatos classificados que lograrem nota mínima na fase anterior serão considerados aptos a
comparecer, mediante agendamento, às entrevistas pessoais, que ocorrerão na Rua Marechal Hermes, 820, gab. 119, Centro,
Curitiba/PR, conforme o cronograma apresentado neste edital. A entrevista terá caráter classificatório, com atribuição de notas
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) em critérios objetivos. Em caso de empate, serão convocados todos os candidatos com notas
equivalentes ao 6º (sexto) colocado. 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 de bacharelado em
Direito, reconhecidas ou autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação.

8 – Dos resultados: serão afixados na sede do Ministério Público do Estado do Paraná – Bloco II, localizado na Rua Marechal
Hermes. Nº 820, e também no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Paraná – www.mppr.mp.br, a partir do dia 18
de novembro de 2019, às 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, 30 de outubro de 2019.

Dr. Paulo César Busato
Procurador de Justiça
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