
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça
Comarca de Cornélio Procópio

EDITAL Nº 01/2020

ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO

O Promotor de Justiça Titular da 3º Promotoria de Justiça e Coordenador Administrativo das
Promotorias de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio,  no uso das suas atribuições
legais, tendo em vista o contido na  Resolução nº 4171/2016 e autorização de abertura de
procedimento seletivo SEI nº 19.19.2601.0022528/2019-87, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital,  que estabelece critérios para seleção de  estagiário(a) de ensino médio
regular  e profissionalizante,  para atuar na Coordenadoria Administrativa  e nas unidades do
Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  (MP/PR)  localizadas  na  Comarca  de  Cornélio
Procópio.

1.  Requisitos: poderão  se  inscrever  os  alunos  de  ensino  médio  e  ensino  médio
profissionalizante, devidamente matriculados a partir do primeiro ano em escola oficial, pública
ou privada, reconhecida pelo órgão competente,  e que tenham idade mínima de dezesseis
anos no momento da convocação para o estágio.

2. Vagas a serem preenchidas e cadastro de reserva: existindo apenas uma vaga aberta,
o(a) primeiro(a) aprovado(a) será convocado(a) para ocupar a única vaga existente junto as
unidades do MP/PR, localizadas na cidade de Cornélio Procópio, com expectativa de admissão
no mês de  março  deste  ano  de  2020.  Os demais  aprovados(as)  constituirão  cadastro  de
reserva,  obedecida  a  ordem de  classificação,  e  serão  convocados(as)  conforme demanda
institucional, durante o período de vigência do certame, que será de dois anos, contado a partir
da data de publicação do resultado final classificatório.

3. Bolsa-auxílio:  será concedido ao estagiário(a)  vinculado(a) por Termo de Compromisso,
bolsa-auxílio no valor atual de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e quarenta centavos),
acrescido de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) de auxílio-transporte.

4. Contrato de estágio: na época oportuna, respeitada a conveniência deste Órgão Ministerial
e a ordem classificatória, será lavrado termo de compromisso de estágio não obrigatório, pelo
período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estágio será realizado de
segunda a sexta-feira, com jornada de quatro horas diárias, totalizando vinte horas semanais,
no período matutino ou vespertino, de acordo com a disponibilidade da vaga e possibilidade de
comparecimento do estagiário, respeitado o período em que frequenta a escola.

5.  Atividades  a  serem  desenvolvidas: o  estagiário  de  ensino  médio  e  ensino  médio
profissionalizante atuam na condição de auxiliares dos órgãos ou servidores do MP/PR e a eles
incumbem tarefas práticas como forma de complementação do ensino e de sua aprendizagem,
sempre  sob  orientação  estrita  do  supervisor  de  estágio,  tais  como:  (a)  manter,  organizar,
classificar  e  atualizar  arquivos,  fichários,  livros,  publicações  e  outros  documentos,
possibilitando controle  e  consulta;  (b)  encaminhar documentos,  processos e  procedimentos
para protocolo e unidades específicas; (c) desenvolver e preparar expedientes administrativos
nas diversas unidades; (d) digitalizar documentos para fins processuais e administrativos; (e)
auxiliar na elaboração e digitalização de relatórios, formulários, oficios e demais comunicações
formais;  (f)  receber  e  encaminhar  correspondências;  (g)  realizar  e  atender  chamadas
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telefônicas, anotar e transmitir recados; (h) auxiliar na organização estrutural das unidades; (i)
auxiliar  na elaboração e digitação de atas de reuniões;  (j)  acessar sistemas e organizar  a
agenda eletrônica  de compromissos  das  unidades;  (k)  zelar  pela  conservação dos bens e
equipamentos;  (l)  organizar  material  de  expediente;  (m)  operar  máquinas  copiadoras  e  de
scanner;  (n)  desempenhar  outras  atividades  compatíveis  com  as  finalidades  do  estágio  e
delegadas pelo supervisor.

6. Inscrições: serão realizadas no período de 20/01/2020 a 21/02/2020, das 8h30 às 11h e das
13h30 às 17h, exclusivamente presencial,  mediante  o preenchimento da ficha de inscrição
perante  a  3º  Promotoria  de  Justiça  e  Coordenação  Administrativa  de  Cornélio  Procópio
(Avenida Santos Dumont, nº 903, Centro, Fórum, Pavimento Térreo, em Cornélio Procópio).
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pela equipe de servidores públicos do MP/PR.

7. Provas:  o processo seletivo composto por uma prova objetiva de múltipla escolha e uma
redação. A nota final será obtida pela média aritmética das duas notas.

A prova objetiva de múltipla escolha terá valor de 100 (cem) pontos e será composta por 20
(vinte) questões objetivas de múltipla escolha, sendo 05 (cinco) alternativas, com uma única
resposta correta. Serão distribuídas em 05 (cinco) questões de língua portuguesa, 05 (cinco)
questões de matemática, 05 (cinco) questões de raciocínio lógico e 05 (cinco) questões de
filosofia.

A redação deverá conter no máximo 20 (vinte) linhas, com valor de 100 (cem) pontos.

Somente  serão  corrigidas  as  redações dos  10  (dez)  candidatos  melhores  classificados na
prova objetiva, e os empatados na última posição, desde que tenham atingido a nota mínima
de 50 (cinquenta) pontos nesta etapa. Os demais candidatos serão reprovados e excluídos do
processo seletivo.

8. Conteúdo programático: serão considerados, para fins de teste seletivo, conhecimentos
gerais  em  língua  portuguesa,  matemática,  raciocínio  lógico  e  filosofia,  desde  o  ensino
fundamental até o ensino médio, seguindo as matrizes de referência do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

Língua portuguesa: estudo de texto; análise de texto literário; estudo dos aspectos linguísticos
em diferentes textos;  estudo de texto  argumentativo,  seus gêneros e  recursos linguísticos:
argumentação, estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa e estudo dos gêneros
digitais.

Matemática: conhecimentos  numéricos;  conhecimentos  geométricos;  conhecimentos  de
estatística e probabilidade; conhecimentos algébricos; conhecimentos geométricos.

Raciocínio lógico: conhecimentos de lógica informal; conhecimentos de matemática lógica;
conhecimentos de lógica nas operações fundamentais; conhecimento de equações e sistemas
de equações lógicos; conhecimentos de lógica aplicada na proporção e porcentagem.

Filosofia: conhecimentos  gerais  de  filosofia;  ética  e  moral;  mito  e  filosofia;  teoria  do
conhecimento; filosofia política; filosofia da ciência; estética.

Redação: serão avaliadas cinco competências dos candidatos:  (a)  domínio  da modalidade
escrita formal da língua portuguesa; (b) compreensão da proposta de redação e aplicação de
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolvimento do tema, dentro dos limites
estruturais  do  texto  dissertativo-argumentativo  em  prosa;  (c)  seleção,  organização  e
interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
(d)  conhecimento  dos  mecanismos  linguísticos  necessários  para  a  construção  da
argumentação; (e) elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado.
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9.  Aprovação  e  classificação:  serão  aprovados(as)  os  candidatos(as)  que  atingirem  no
mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva e tiverem suas redações corrigidas, desde que
preenchidos  os  requisitos  constantes  deste  edital,  e  estejam  em  conformidade  com  os
dispositivos da Resolução nº 4171/2016 da PGJ.

A classificação final  levará em conta a média aritmética obtida da soma dos resultados do
candidato na prova objetiva e na redação (nota final = (prova objetiva + redação) / 2). No caso
de  empate,  o  candidato  que  se  encontrar  nos  anos  finais  do  ensino  médio  ou  médio
profissionalizante terá preferência. Persistindo o empate, a preferência será para o candidato
do ensino médio profissionalizante. Persistindo o empate terá preferência o candidato mais
velho.

10. Realização do teste seletivo: o teste seletivo será realizado no dia 07/03/2020, no horário
das 8h30 às 11h30. Os portões serão abertos às 8h00 e fechados às 8h15, ninguém mais
podendo ingressar  no local  após esse horário.  As provas deverão ser  realizadas de forma
manuscrita e com caneta, tinta azul ou preta.

Os candidatos deverão comparecer pontualmente no local a ser designado. Será publicado
edital contendo a lista de inscritos e local da realização da prova até o dia 28/02/2020, assim
permanecendo até o dia do teste seletivo. O edital será fixado na porta da 3º Promotoria de
Justiça e Coordenação Administrativa de Cornélio Procópio (mesmo local da inscrição). É de
exclusiva responsabilidade dos candidatos verificar o local da realização das provas.

O não comparecimento do(a) candidato(a) até o horário do fechamento dos portões implicará
em sua imediata desclassificação. O(a) candidato(a) deverá portar, obrigatoriamente, RG ou
outro documento oficial de identificação pessoal com foto.

11. Resultado final: o resultado final será publicado no dia 13/03/2020, período vespertino, no
mesmo local das inscrições.

12. Convocação para o estágio: os candidatos(as) aprovados(as) serão convocados(as) para
entrega  de  documentos  e  encaminhados(as)  para  os  locais  disponíveis,  seguindo
rigorosamente a ordem de classificação. O(a) candidato(a) que não apresentar os documentos
requeridos na data estabelecida na convocação será considerado desclassificado(a).

O(a)  candidato(a)  selecionado  deverá  apresentar  no  ato  de  sua  admissão:  RG,  CPF  e
declaração de matrícula escolar atualizada; atestado médico de aptidão física; indicação da
conta  bancária;  e  certidão  de  inexistência  de  antecedentes  criminais,  para  maiores  de  18
(dezoito) anos.

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Coordenação-Geral  do  CEAF/Escola  Superior  do
MP/PR.

Cornélio Procópio, 09 de janeiro de 2020.

ERINTON CRISTIANO DALMASO
Promotor de Justiça

Titular da 3ª Promotoria de Justiça
Coordenador Administrativo
Resolução-PGJ nº 8701/2019
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