
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITALN.º 01/2020

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná.

A Promotora de Justiça, Dra. STELLA MARIA FLORES FLORIANI BURDA,no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Protocolo SEI n.º 19.19.8380.0027036/2019-42, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários para
atuarem junto à 2º Promotoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais
de Curitiba.

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 1 (uma) vaga existente junto à 2º
Promotoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais de Curitiba, 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 (hum mil e cinquentae seis reais
e oitenta centavos), mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00, (cento e noventaeoito reais) para estagiar
de segunda a sexta-feira por 4 horasídia.
3 - Do programa:

3.1 Direito Constitucional: Constituição Federal. Direitos e garantias fundamentais. Deveres fundamentais.
Direitos Sociais. Direitos e interesses individuais, coletivos, difusos e individuais homogêneos. Ordem social.

3.2 Direito Penal: Princípios. Princípio da insignificância. Crime doloso. Crime culposo. Tentativa. Concurso
de Agentes. Autoria e participação. Concurso de crimes. Concurso material, concurso formal e crime
continuado. Pena. Aplicação da pena. Critério trifásico de aplicação. Circunstâncias judiciais. Agravantes e
Atenuantes. Causas de Aumento e de Diminuição. Livramento Condicional. Suspensão Condicional do
Processo. Suspensão Condicional da Pena. Regimes Prisionais. Extinção da punibilidade. Cartas Precatórias.
Conceito. Modalidade. Ação Penal. Prescrição. Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). Indulto e Comutação
de Pena.

3.3 Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública. Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992). Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85).

4 - Das inscrições: serão realizadas no periodo de 23/01/2020 a 29/01/2020 exclusivamente via e-mail
(ggyrandomppr.mp.br).
Para mais informações, ligar para 3251-6811.

5 - Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento da inscrição, e encaminhar tudo
via e-mail (ggrandoG)mppr.mp.br) 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, disponível no site do MPPR,
(estágios - instruções e modelos — ficha de inscrição)
c) Comprovante de matrícula atualizado e compativel com o estágio pretendido (v. arts. 4º, 5º, 6º).

6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 31/01/2020, na FEMPAR, das 14h às 17h horas, sendo que o não
comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará na sua desclassificação do teste
seletivo.

7 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima: 7,0, desde que
preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da
Resolução 4171/2016, da PGJ.
Apósa publicação do Edital de Classificação do teste seletivo, os candidatos classificados deverão apresentar
certidão de matricula 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 2º Promotoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas
Precatórias Criminais de Curitiba e disponibilizados na internet, site do MPPR,a partir do dia 04/02/2020, às
12:00h.

A admissão do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá de existência de CONVÊNIO VIGENTE
entre a Instituição de Ensino e o MPPR, conforme82º 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.

º ss,
Curitiba, jarteiro de 2020:

STELLA MARIA RES FLORIANI
Promotora de Justiça


