
Promotoria de Justiça da Comarca de Palmeira
Avenida Sete de Abril, 571 – Fórum – CEP 84130-000

Telefone: (42) 3252-3875  -  E-mail: palmeira.prom@mppr.mp.br

EDITAL N.º 001/2020

Teste  seletivo  para  ingresso  ao  quadro  de  estagiários  de  graduação e  pós-

graduação do Ministério Público do Estado do Paraná.

O  Promotor  de  Justiça,  Dr.  ANTONIO  CARLOS  NERVINO,  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo SEI nº 19.19.6755.0003546/2020-14

e nº  19.19.6755.0004010/2020-96,  para  substituição das vagas  de estágio  de  pós-

graduação e graduação, sob n° 1855 e 1856, respectivamente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

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

de estagiários para atuarem junto à PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA

DE PALMEIRA.

1 – Dos requisitos: 

Para a vaga de n° 1855 (pós-graduação) poderão se inscrever os bacharéis em direito

(colação de grau anterior à data da posse), matriculados em curso de pós-graduação,

em qualquer especialidade descrita no item 3 deste edital;

Para a vaga de n° 1856 (graduação) poderão se inscrever os acadêmicos do curso de

bacharelado em direito que estejam cursando o 3° ano (ou 5° período) ou seguintes,

em instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC.

2 – Das vagas a serem preenchidas: Os candidatos selecionados ocuparão 02 vagas

existentes  junto  à  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRA,  ambas no período

VESPERTINO, sendo:

- 01 vaga para o nível de   pós-graduação, fazendo jus a bolsa-auxílio de R$ 1.981,20

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

feira por 6 horas/dia, das 12h00m às 18h00m.

- 01 vaga para o nível de   graduação, fazendo jus a bolsa-auxílio de R$ 1.056,00 (um

mil e cinquenta e seis reais), mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00 (cento e

noventa  e oito  reais),  para  estagiar  de  segunda a sexta-feira  por  4  horas/dia,  das

13h00m às 17h00m

Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham

surgir.

3 – Do programa:

3.1  DIREITO  CONSTITUCIONAL:  princípios  fundamentais,  direitos  e  garantias

fundamentais; divisão de poderes; organização do Estado; organizações dos poderes e

organização do Ministério Público; funções institucionais do Ministério Público.

3.2  DIREITO  PENAL:  conceito  de  crime;  tipicidade,  antijuricidade  e  culpabilidade;

excludentes de ilicitude;  Código penal:  parte  geral,  crimes contra a pessoa,  crimes

contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a paz pública e

crimes contra a administração pública.

3.3 DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito policial; ação penal; competência; da

prova; citações e intimações; prisões provisória; liberdade provisória; sentença penal

(inclusive dosimetria da pena); nulidades e recursos em geral.

3.4 DIREITO DE FAMÍLIA: Alimentos; Guarda, Divórcio.

3.5  DIREITO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE:  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente.
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3.6  LEGISLAÇÃO  ESPECÍFICA:  Lei  nº  11.343/2006  (Lei  de  Drogas);  Lei  nº

10.826/2003; crimes previstos na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Lei

nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) e Lei nº 12.850/2013 (capítulo I)

3.7  LÍNGUA  PORTUGUESA:  redação  lógica  e  argumentação  jurídica;  ortografia;

gramática; concordâncias verbal e nominal. 

4  –  Das inscrições:  serão realizadas a  partir  do  dia  17 de fevereiro  e  2020,  às

08h00m,  e  finalizadas  às  17h00  do  dia  28  de  fevereiro  de  2020,  podendo  o

candidato comparecer na Promotoria de Justiça de Palmeira, situada na Av. Sete de

Abril, 571, Fórum, Palmeira/PR, das 13h00m às 17h00m, ou solicitar sua inscrição pelo

e-mail:  palmeira@mppr.mp.br,  sendo que,  para  a  inscrição  por  e-mail,  o  candidato

deverá encaminhar digitalizadas a ficha cadastral e a documentação descrita no item 5

deste edital. Para mais informações, ligar no telefone 42 3252-3875.

5 – Da documentação necessária para a inscrição: 

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

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

pelo órgão ministerial.

6 – Do teste seletivo: 

6.1 Do dia: será aplicado no dia 06 de março de 2020, às 10h00min, no Salão do Júri,

devendo o candidato comparecer com 30 minutos de antecedência, sendo que o não

comparecimento  do  candidato  no  horário  acima  especificado  implicará  sua

desclassificação do teste seletivo.
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O candidato deverá trazer  documento de identificação   com foto (RG, CNH, etc),

caneta esferográfica azul ou preta, prancheta e poderá utilizar-se de legislação não

comentada, anotada ou interpretada (“lei seca”).

 

6.2 Das fases: será composto por duas fases:

6.2.1: Primeira fase (classificatória e eliminatória): Prova escrita, compreendendo

questões objetivas e subjetivas (incluindo questões práticas e peças processuais), com

valor 10,0.

6.2.2:  Segunda fase  (classificatória):  prova  oral,  compreendendo  uma entrevista

sobre  questões  jurídicas  existentes  no  programa e  sobre  a  experiência  prática  do

candidato, com valor 5, que será realizada apenas pelos candidatos que obtiverem as

04 (quatro) maiores notas, não inferiores à nota mínima 5,0 na prova.

 A  data  e  o  horário  da  primeira  fase  da  prova  oral  serão  comunicadas

individualmente aos candidatos classificados por contato telefônico. 

7 – Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota

mínima 5,0, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em

conformidade com os dispositivos da Resolução nº 4171/2016, da PGJ.

Para fins de critério de desempate, será considerada a maior nota obtida na prova da

primeira fase, e, em caso de novo empate, considerar-se-á a maior nota na prova da

segunda  fase.  Se  o  empate  persistir  será  considerado  o  critério  de  idade,  com

preferência ao candidato mais velho.

8 – Dos resultados: serão afixados no mural ao lado da sala da Promotoria de Justiça

de Palmeira, até o dia 13 de março de 2020, às 13h00min, bem como publicados no

site http://www.ceaf.mppr.mp.br/pagina-300.html
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A admissão do candidato aprovado para a vaga n° 1855 (pós-graduação)

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  PROMOTORIA,

PROCURADORIA  OU  UNIDADE  ADMINISTRATIVA  COM  O  CURSO  POR  ELE

FREQUENTADO.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Procuradoria-Geral  de

Justiça.

Este teste seletivo tem validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação

do edital de classificação, não prorrogável, conforme resolução. 

Palmeira, 14 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS NERVINO

Promotor de Justiça
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