
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 01/2019

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de Pós- Graduação do 

Ministério Público do Estado do Paraná.

A Procuradora de Justiça, Dra. Samia Saad Gallotti Bonavides, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Protocolo n.º 19.19.8816.0024982/2019-72, resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

para atuarem junto ao gabinete 6 da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal.

1 -  Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em direito DEVIDAMENTE MATRICULADOS em

curso  de  pós-graduação  LATU  SENSU  OU  NAS  ÁREAS  ESPECÍFICAS  DE  DIREITO  PENAL  E/OU

PROCESSUAL PENAL.

ATENÇÃO:  a  documentação  referente  à  comprovação  de  matrícula  será  exigida  no  momento  da

convocação, logo após a divulgação do resultado. Atentar para a proximidade do período de recesso de fim

de ano e para o prazo de emissão do documento pela Instituição de Ensino.

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará UMA vaga junto ao gabinete 6 da 1ª

Procuradoria de Justiça Criminal, 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$

1981,20,  mais  auxílio  transporte  no valor  de R$ 198,00,  para estagiar  de segunda a sexta-feira  por  6

horas/dia.

3 - Do programa: Direito Penal (Parte Geral e Crimes Contra a Pessoa, exceto os Contra a Honra), Direito

Processual Penal, Execução Penal, Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 11.340/06. 

4  -  Das  inscrições:  serão  realizadas  no  período  de  29  de  novembro  a  6  de  dezembro  de  2019,

exclusivamente através da internet. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição anexo a este

Edital e  enviá-lo  para  o  e-mail  larianaln@mppr.mp.br até  a  data  final  de  06/12/2019.  Especificar  no

assunto  do  e-mail  o  termo  INSCRIÇÃO  ESTÁGIO,  anexando  o  formulário  preenchido.  Para  maiores

informações, ligar para 3250-4305.

5 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 10/12/2019 (terça-feira), no Auditório da Escola Superior do

Ministério Público, localizada na Rua Marechal Hermes, 910, Centro Cívico, às 13:30 horas, sendo que

o não comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará sua desclassificação do teste

seletivo.



O teste será composto de questões múltipla escolha e uma questão discursiva e terá duração máxima de 3

horas. No dia de realização do teste seletivo, os candidatos devidamente inscritos deverão comparecer ao

local de prova portando documento de identificação com foto.

6 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima 7, desde que

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

Resolução nº 4171/2016, da PGJ.

7 - Dos resultados: serão disponibilizados exclusivamente pela internet, na página de estágio do Ministério

Público do Paraná (http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html), a partir do dia 12/12/2019. 

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,  dependerá da

conveniência  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  bem  como  DA  COMPROVAÇÃO  DA

PREVISÃO DO ESTÁGIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO,  DESDE

QUE  SEJA  VERIFICADA  A  COMPATIBILIDADE  DAS  ATIVIDADES  REALIZADAS  JUNTO  À

PROCURADORIA COM O CURSO POR ELE FREQUENTADO. Os casos omissos serão resolvidos pela

Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 28 de novembro de 2019.

SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES
Procuradora de Justiça

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-300.html


Teste seletivo para o quadro de Estagiários de Pós-Graduação junto
ao gabinete 6 da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: 

NATURALIDADE:

GÊNERO:   (  ) MASCULINO        (  )FEMININO         (  ) NÃO BINÁRIO

DATA DE NASCIMENTO: 

IDADE:

R.G.: 

C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: 

CIDADE/UF: 

TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: 

E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

CURSO:

ANO LETIVO: 

PRESENCIAL/À DISTÂNCIA: 

DISPONIBILIDADE DE TURNO DE ESTÁGIO

(  ) SOMENTE MANHÃ         (  ) SOMENTE TARDE          (   ) MANHÃ OU TARDE

OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da 
Resolução nº 4171/2016 da PGJ.
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