
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PÚBLICA
GAESP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 01/2020

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

O Promotor de Justiça Alexey Choi Caruncho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Protocolo SEI n. 00772/2020-39, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de 01
(um) estagiário de graduação para atuar junto ao Grupo de Atuação Especializada em Segurança
Pública - GAESP.

1.  Requisitos:  poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito devidamente matriculados
entre o 5º e 7º período do curso, ou ano respectivo, em especial diante das características das
atividades a serem prestadas na unidade.

2.  Vagas a serem preenchidas: os candidatos serão selecionados para ocupar 01 (uma) vaga de
estágio  de  graduação,  período  matutino  ou  vespertino,  a  critério  da  unidade.  Os  demais
aprovados formarão cadastro reserva para eventuais vagas que venham a surgir. Ainda 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 04 (quatro) horas/dia. 

3.  Programa: serão  avaliados  conhecimentos nas  áreas  de Direito  Constitucional,  Direito  Penal,
Direito Processual Penal, Execução Penal, Legislação Penal Especial (notadamente: Lei 8.072/90, Lei
10.826/2003,  Lei  9.099/95,  Lei  12.850/2013,  Lei  11.343/2006  e  Lei  13.964/19),  Legislação  do
Ministério Público, Resolução CNMP nº 23/2007 (Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios), Resolução
CNMP nº 174/2017 (Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos), Resolução 0550/2018 da Procuradoria-
Geral de Justiça (institui o GAESP) e Língua Portuguesa.

Dentro  das  áreas  apontadas,  o  conteúdo programático  abrange toda  legislação  em vigor  e  atos
normativos infralegais (v.g. Decretos).

4.  Inscrições: serão realizadas no período  de  10/02/2020  (segunda-feira) a  17/02/2020 (segunda-
feira), exclusivamente por meio eletrônico, de modo que a documentação exigida no item 5 deverá
ser encaminhada para o endereço de e-mail gaesp@mppr.mp.br.

4.1. As inscrições poderão ser realizadas impreterivelmente  até 17h00  do dia  17/02/2020,  sob
pena de indeferimento da inscrição, sendo computado para tanto o registro do horário do envio;

4.2. No dia 18/02/2020 (terça-feira) será publicado edital, no site do CEAF, contendo a relação dos
nomes dos candidatos inscritos;

4.3. Com a inscrição deverão ser entregues os documentos descritos no item 5 deste edital.

5. Documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento da inscrição os seguintes
documentos:

5.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II);

5.2. Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

5.3. Currículo;

5.4. Comprovante/Certidão  de  matrícula  atualizado  e  compatível  com  o  estágio  pretendido,
equivalentes  do  curso  de  Bacharel  em Direito,  reconhecidas  ou  autorizadas  a  funcionar  pelo
Ministério da Educação;

5.4.1. Caso não seja possível apresentar o Comprovante/Certidão de matrícula, o documento
poderá ser apresentado até a 2ª fase do teste seletivo (11/03/2020).  Contudo, o candidato
deverá declarar, na ficha de inscrição (Anexo II), que cursará, no 1º semestre de 2020, período
compreendido entre o 5º e 7º, ou ano respectivo.
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6. Teste seletivo: será aplicado em duas fases:

6.1. 1ª Fase: Prova escrita, com questões objetivas e dissertativas, sem qualquer tipo de consulta,
de caráter eliminatório, que será aplicada no dia 20/02/2020 (quinta-feira), às 14h, com duração
de 03 (três) horas, no auditório da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná
(FEMPAR), com endereço na Rua XV de Novembro, 964, 4º andar, Centro, Curitiba/PR;

6.1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local indicado no item 6.1 com pelo menos 15
(quinze) minutos de antecedência;

6.1.2. A sala de provas será fechada às 14h, e após esse horário não será permitida a entrada
de candidatos. A chegada posterior às 14h culminará com a desclassificação do teste seletivo;

6.2. 2ª Fase: Entrevista, de caráter classificatório, com os candidatos aprovados na 1ª fase no
dia  11/03/2020 (quarta-feira),  a partir  das 9h, com agendamento individual,  a qual  tem por
objetivo avaliar o currículo dos candidatos e sua afinidade com as funções e atividades ministeriais
desta unidade;

6.2.1. A  entrevista  será  realizada  neste  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança
Pública – GAESP, situado na Rua Marechal Hermes, 751, Ed. Afonso Alves de Camargo, 5º
andar, Bloco I, Centro Cívico, Curitiba-PR;

6.2.2. O agendamento individual da entrevista constará do edital de classificação para a 2ª
fase, que será publicado até o dia   06/03/2020   (sexta-feira)  ;

6.2.3. O  não comparecimento do candidato na 2a fase,  descrita  no  item 6.2,  implicará
desistência do teste seletivo, independentemente da nota da 1ª fase;

6.2.4.  O candidato  que  ainda  não  tiver  apresentado  o  comprovante/certidão  de  matrícula,
deverá apresentar  referido documento na entrevista,  conforme previsto no item 5.4.1 deste
Edital.

7. Classificação: Serão classificados na 1ª fase todos os candidatos que atingirem a nota mínima
7,0 (sete) em um total de 10,0 (dez) pontos, desde que preencham os requisitos constantes deste
edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

7.1. A classificação final será feita de acordo com a média das notas da 1 a fase com notas
atribuídas na 2a fase (entrevista) em conformidade com o item 6.2 deste Edital.

8. Resultados:  serão publicados no  site  do Ministério Público do Estado do Paraná, no ambiente
virtual  do  CEAF,  na  aba  “Estágios”,  as  seguintes  divulgações,  além  de  outras  que  se  fizerem
necessárias, cuja consulta é de exclusiva responsabilidade do candidato:

8.1. No dia 18/02/2020 (terça-feira): relação dos nomes dos candidatos inscritos na 1a fase;

8.2. Até o dia 06/03/2020 (sexta-feira): resultado da 1a fase, com agendamento das entrevistas;

8.3. Até o dia 13/03/2020 (sexta-feira): resultado final.

9. Esclarecimentos  sobre  o  conteúdo  deste  edital  poderão  ser  obtidos  pelo  e-mail
gaesp@mppr.mp.br ou pelos telefones (41) 3250-8808/3250-8815.

A  admissão  do  candidato  aprovado  dependerá  de  existência  de  Convênio  vigente  entre  a
Instituição  de  Ensino  e  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  conforme  §2º  do  art.  1º  da
Resolução nº  4171/2016,  bem como da conveniência  deste  órgão ministerial.  Os casos omissos
serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2020. 

ALEXEY CHOI CARUNCHO
 Promotor de Justiça
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ANEXO I – CRONOGRAMA

Período das inscrições
De 10 a 17 de fevereiro de 2020, até 17h00, por

meio eletrônico

Deferimento das Inscrições 18 de fevereiro de 2020

1ª Fase – Prova 20 de fevereiro de 2020 das 14h às 17h

Resultado da 1ª Fase, com agendamento
individual das entrevistas

Até 06 de março de 2020

2ª Fase – Entrevista 11 de março de 2020 a partir das 09:00h

Resultado Final Até dia 13 de março de 2020
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

SEXO:     M  F DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G.: C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

ANO/PERÍODO DO CURSO:  _____ ANO   

                                                ______PERÍODO

TURNO:

DISPONIBILIDADE DE TURNO:     (  ) SOMENTE MANHÃ         (  ) SOMENTE TARDE          (  ) MANHÃ OU TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 AMIGOS                                                                                         OUTRO:

DECLARO que cursarei o _____ (ano) _______ (semestre) do Curso de Graduação em Direito no 1º semestre de 2020 (item
5.4.1 do Edital 001/2020).

 ___________________________,____ de________________de________.

______________________________________________________________________
ASSINATURA

Visto do Funcionário_____________

OBS:  Serão indeferidas  as  inscrições  que  não preencham os  requisitos  constantes  do  Edital,  bem como da Resolução
4171/2016 da PGJ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Graduação para o Quadro de Estagiários junto ao Grupo de
Atuação Especializada em Segurança Pública – GAESP.

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer munido deste comprovante e cédula de identidade, no dia  20/02/2020 (quinta-feira), às 14h, no local definido no item 6.1
do Edital n. 001/2020-GAESP, para a realização da 1ª fase do teste seletivo.
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