
EDITAL N.º 002/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público

do Estado do Paraná.

O Promotor Substituto, Dr. Eric Prete Vasconcelos, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 23127/2019, resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

de estagiários para atuarem junto à 2ª Promotoria de Justiça de Ibaiti.

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 candidato selecionado ocupará a 1 (uma)

vaga existente junto à 2ª Promotoria de Justiça de Ibaiti, no período vespertino. 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: 

Português

Direito Penal

Direito Civil

Direito Processual Penal

Direito Processual Civil

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Legislação Especial Penal

Estatuto da Criança e do Adolescente

Execução Penal

https://apps.mppr.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=164581&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=200010308&infra_hash=96047996b7ae62a7e52c181785ffda08e52b59baa08b7073bf1ff485f32329c2


4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 18 de novembro de 2019 à 25 de

novembro 2019, na 2ª Promotoria de Justiça de Ibaiti, das 13:00 às 17:00. 

Para mais informações, ligar para (43) 3546-4721.

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). 

6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 26 de novembro de 2019, no salão do

Tribunal do Júri, com início às 8:00 horas e término às 13:00 horas, sendo que o não

comparecimento  do  candidato  no  horário  acima  especificado  implicará  na  sua

desclassificação do teste seletivo.

O teste seletivo será composto de 2 fases, uma avaliação objetiva e uma avaliação

discursiva, que se realizarão no mesmo dia.

A 2ª fase (discursiva) abordará as matérias constantes deste edital, com ênfase nos

temas de dosimetria e aplicação da pena, sendo autorizada CONSULTA a legislação

não comentada apenas durante esta fase.

Não será  permitida  a  consulta  a  nenhuma outra  fonte,  sob  pena de  exclusão  do

candidato e responsabilização no âmbito civil e penal.

O candidato não poderá portar nenhum aparelho eletrônico durante o teste seletivo,

podendo ser submetido a inspeção por detector de metais.

7 - Da Classificação: Os 5 primeiros candidatos com as maiores notas na 1ª fase

(objetiva),  terão a avaliação discursiva,  relativa a 2ª fase, corrigida e formarão o

Edital de Classificação, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e

estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, 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  de  bacharelado  em Direito,  reconhecidas  ou

autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação.

8 - Dos resultados: serão afixados no átrio do Fórum de Ibaiti (próximo a sala da 2ª

Promotoria de Justiça), a partir do dia 27 de novembro de 2019, às 14:00 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.

Ibaiti, 18 de novembro de 2019.

ERIC PRETE VASCONCELOS

Promotor Substituto
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