
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE MARIALVA

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ

EDITAL N.º 01/2020

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

O Promotor de Justiça, Dr.  RICARDO BARISON GARCIA, Coordenador Administrativo

das Promotorias de Justiça de Marialva, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, destinado à

ocupação da vaga n. 1217 – Protocolo 3411/2020-38 (estagiário de PÓS-GRADUAÇÃO –

direito), resolve:

 TORNAR PÚBLICO

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

estagiários  de  pós-graduação  para  atuar  junto  à  2a Promotoria  de  Justiça  do  Foro

Regional de Marialva/PR, Comarca da Região Metropolitana de Maringá. 

1. DOS REQUISITOS: poderão se inscrever os acadêmicos que concluíram o Curso de

Direito até o ano de 2019, devendo,  quando da eventual contratação,  comprovar já

terem colado grau,  bem como terem efetivado matrícula  em curso  compatível  com o

estágio de pós-graduação do Ministério Público.

2. DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: o(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará a

01 (uma) vaga existente para atuar junto à 2a Promotoria de Justiça da Comarca de

Marialva/PR. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas

que venham surgir. O(a) candidato(a) aprovado(a) fará jus à bolsa-auxílio de R$ 1.981,20

(um mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), mais auxílio-transporte no valor
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de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por

06 horas/dia, em período a ser definido pela respectiva Promotoria.

3. DO PROGRAMA: no teste seletivo serão abordadas as matérias atinentes ao conteúdo

programático abaixo:

3.1. Direito Constitucional: - Constituição Federal - Princípios fundamentais; direitos e

garantias fundamentais - Do Poder Judiciário - Das Funções Essenciais à Justiça - Do

Ministério Público – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso.

3.2. Direito Penal  - Interpretação e aplicação do Código Penal – Direito de Família e

Sucessões.

3.3. Direito Processual Penal - Interpretação e aplicação do Código de Processo Penal.

3.4.  Direito  Processual  Civil -  Princípios  -  Interpretação  e  aplicação  do  Código  de

Processo Civil.

3.5. Legislação Especial  - Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/95 - Lei de Execução

Penal, lei n. 7.210/84 - Lei 11.340/06 (Maria da Penha); - Lei de Drogas, Lei n. 11.343/06 -

Lei dos Crimes Hediondos, Lei n. 8.072/90 -  Lei de Ação Civil Pública – Lei n. 7.347/85 -

Estatuto do Idoso – Lei n.º 10.741/2003 – Lei do Sinase, Lei n. 12.594/2012. 

3.6 – Estatuto da Criança e do Adolescente

Observação:  As orientações Jurisprudenciais  e  as  Súmulas  dos Tribunais  Superiores,

pertinentes às matérias deste rol, poderão ser objeto de questionamento. 
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4. DAS INSCRIÇÕES: poderão ser realizadas pessoalmente no período de 11.02.2020 a

18.02.2020 ou pelo e-mail em idêntico período.

4.1  As inscrições pessoais serão realizadas, no horário das 13h às 18h, em dias úteis,

perante a 2a Promotoria de Justiça de Marialva, situada na Praça Orlando Bósnia, 187,

Marialva/PR, telefone 44 3232-2157.

4.2 As inscrições por e-mail poderão ser realizadas no período acima, até às 23h59 do dia

18.02.2020, com o preenchimento digitalizado, e encaminhamento da ficha de inscrição

para o seguinte endereço: agcsilva@mppr.mp.br.  A ficha de inscrição pode ser obtida

perante a referida Promotoria, que poderá enviá-la ao candidato, também por e-mail, se

houver interesse.

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) Currículo devidamente atualizado; 

c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo

órgão ministerial; 

Para tomar posse e como condição para esta, o candidato deverá entregar: 

c) comprovante de matrícula atualizado em curso de pós-graduação compatível com o

estágio do Ministério Público além de comprovante de conclusão de grau no curso de

Direito.

6. DO TESTE SELETIVO: Realizar-se-á no dia 20.02.2020 (quinta-feira), das 08h às 12h,

perante  a  2a  Promotoria  de  Marialva  ou  dependências  do  Fórum,  a  ser  indicado  no

momento da prova. Essa etapa será eliminatória e classificatória,  consistindo em uma
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prova escrita contendo questões alternativas e/ou dissertativas, relativas a toda matéria

do item 03, com valor de 10,0 (dez) pontos. Não será permitida consulta a qualquer tipo

de legislação ou doutrina.

Após a correção das provas, os currículos serão analisados e valerão pontuação até 10

(dez) pontos, dos quais serão somados com as notas dos testes seletivos e obtido a

média entre elas.

7. DA CLASSIFICAÇÃO: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota

mínima 6,0 (seis), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam

em conformidade com os dispositivos da Resolução 4171/2016, da PGJ.

8. DOS RESULTADOS: serão afixados perante a referida Promotoria de Justiça, logo em

seguida às correções realizadas;

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. 

Marialva, 11 de fevereiro de 2020.

RICARDO BARISON GARCIA

Promotor de Justiça 
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