
EDITAL N.º 01/2019

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

Público do Estado do Paraná.

A Promotora de Justiça, Dra. Valeria Seyr, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo SEI 19.19.0607.0023529/2019-60, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O  presente  edital,  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à  seleção  e

contratação de Estagiário Graduando para atuar junto a 7ª  Promotoria  de Justiça da

Comarca  de  Maringá-PR  –  COM  ATRIBUIÇÕES  PERANTE  A  VARA  DE

EXECUÇÕES PENAIS E CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS.

1 - Dos requisitos:  poderão se inscrever  os acadêmicos que na data da contratação

estejam devidamente matriculados no Curso de Direito a partir do 3º ano ou 5º semestre

até o 4º ano ou 8º semestre.

2  - Da  vaga  a  ser  preenchida: o(a)  candidato(a)  selecionado(a)  ocupará  a  vaga

existente junto 7ª Promotoria de Justiça 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 de 1.056,80 (um mil e cinquenta e seis reais

e oitenta e um reais e vinte 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: 

I- Execução Penal

- Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) atualizada;

-Princípios informadores.

-Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) atualizada.



II- Direito Penal:

Código Penal (Parte Geral e Especial) com enfoque para:

- Princípios gerais de Direito Penal;

- Noções básicas;

-Das penas em espécies;

-Da cominação das penas;

-Da aplicação da pena;

-Da suspensão condicional da pena;

-Do efeito da condenação;

-Da reabilitação;

-Das medidas de segurança;

-Da extinção da punibilidade.

III- Leis Especiais: 

- Crimes da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Tóxicos); 

 – Decreto Estadual 12.015/2014 (Monitoração Eletrônica);

 – Decretos Presidenciais – Indulto e Comutação/ 2017;

IV - Direito Processual Penal: 

- Noções básicas de jurisdição, competência, ação penal (condições da ação, ação penal

pública  incondicionada  e  condicionada,  ação  penal  de  iniciativa  privada),  processo

(formação, suspensão e extinção do processo, sujeitos do processo e atos processuais) e

prisão (flagrante, preventiva, decorrente da formação da culpa, libertação provisória);

-  Noções básicas sobre recurso e revisão criminal;

-  Noções básicas sobre o remédio constitucional habeas corpus.

V- Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n.º 44/2013.

VI- Lei n.º 17.329 de 08/10/2012 do Estado do Paraná (remição pela leitura).

VII – Jurisprudência atual correlata à matéria criminal e execução penal.



4 - Das inscrições: serão realizadas junto a 7ª Promotoria de Justiça, no edifício do

Fórum Estadual,  em  Maringá,  sito  Av.  Tiradentes,  380,  3ª  andar,  da  13h00min  às

17h00min, no período de 11 de novembro a 19 de novembro através de preenchimento

de requerimento padrão fornecido no local, isento de custas.

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, anexada ao

edital.

6 -  Do teste seletivo: A prova – escrita - será aplicada no dia 22 de novembro de 2019,

das 08h30min às 11h30min. O local de realização da prova será divulgado por meio de

edital, a ser fixado na porta do gabinete da 7ª Promotoria de Justiça de Maringá, a partir

das 13h00 do dia 21 de novembro de 2019.

6.1 - Prova Escrita: Composta por duas partes, sendo uma preambular (por exemplo,

de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, cálculos, preenchimento de lacunas, etc.) e

outra  dissertativa  (estas  últimas,  podendo  abranger  a  confecção  de  pareceres).  As

questões são relativas ao conteúdo programático descrito no item 3 deste edital.

Parágrafo  único: Apenas  serão  corrigidas  as  questões  dissertativas  dos  10  (dez)

primeiros classificados na parte preambular da prova e, eventualmente,  daqueles que

obtiverem a mesma nota do décimo classificado.

6.2  -  Da  classificação:  Serão  classificados  todos  os  candidatos  que  cumprirem  o

disposto  no  parágrafo  único  do  item  6.1  e  que  tiverem  as  questões  dissertativas

corrigidas  e  atingirem  a  nota  mínima  final  de  6,0  (seis),  desde  que  preencham  os

requisitos constantes deste Edital, e estejam em conformidade com os dispositivos da

Resolução  4171/2016,  da  PGJ,  sendo que  o  resultado  será  divulgado  no dia  25 de

novembro de 2019.



6.3  -  Da  entrevista:  Os 10  (des)  primeiros  candidatos  aprovados  na  prova  escrita

submeter-se-ão à entrevista pessoal (trazer currículo), classificatória, a ser aplicada no

dia 26 de novembro, no gabinete da 7ª Promotoria de Justiça, com nota máxima de 10,0

pontos, sem caráter eliminatório. O horário de cada entrevista será divulgado em edital a

ser fixado na porta do gabinete da 7ª Promotoria de Justiça.

6.4 – Da Classificação Final:  A pontuação para os efeitos de classificação final será

calculada  apurando-se  a  média  simples  das  notas  obtidas  na  prova  escrita  e  na

entrevista.

6.5  –  Do  aproveitamento: o  candidato,  classificado  nos  termos  do  item  anterior,

ocupará a vaga na 7ª Promotoria de Justiça de Maringá (com atribuições junto à

Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedoria  dos  Presídios),  sendo  que  eventuais

aproveitamentos  de  candidato  noutra  Promotoria  ficará  a  critério  do  respectivo

Promotor de Justiça.

7 - Dos resultados: serão afixados na sede desta Promotoria de Justiça e na Secretaria

do Ministério Público, sito no Edifício do Fórum, nesta Cidade e Comarca, a partir do

dia 27 de novembro às 10h00min, bem como disponibilizado no site Estágio do MP. 

8- Da Contratação: A contratação do candidato classificado ficará para mês de janeiro

de 2020 e dependerá de conveniência ao Ministério Público do Estado do Paraná.

A admissão do candidato aprovado 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 7ª Promotoria de Justiça ou pela Procuradoria-Geral
de Justiça.

Maringá, 07 de novembro de 2019.

Valeria Seyr

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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