PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPORÃ

EDITAL N.º 001/2020
Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná.
O Promotor de Justiça, Dr. ALAN BOLZAN WITCZAK, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Processo SEI n.º 19.19.6805.0004332/2020-61, resolve:
TORNAR PÚBLICO
o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários para
atuarem junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã/PR.
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 a vaga existente junto à Promotoria
de Justiça da Comarca de Iporã/PR, 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 (um mil, 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 4 horas/dia.
3. Do programa:
Direito Constitucional: princípios fundamentais; direitos e garantias fundamentais; organização do Estado;
Ministério Público.
Direito Penal: Código Penal; Lei n.º 10.826/03; Lei n.º 11.340/06; Lei n.º11.343/06.
Direito Processual Penal: Código de Processo Penal (inquérito policial; ação penal; prisão; e
procedimentos). Procedimentos das Leis n.º 9.099/95, n.º 11.340/06 e n.º 11.343/06.
Direito da Infância e Juventude: Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Das inscrições: serão realizadas no período de 20/02/2020 a 06/03/2019, na Promotoria de Justiça da
Comarca de Iporã, das 13h00m às 18h00m. Para mais informações, ligar para (44) 3652-1705.
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) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo órgão ministerial;
c) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido (v. arts. 4º, 5º, 6º).
6. Do teste seletivo:
6.1. O teste seletivo será composto de uma prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, e, o(a)s
candidato(a)s que atingirem nota mínima de 5,0 (cinco) pontos, serão submetidos a entrevista, de caráter
classificatório.
6.2. A prova discursiva, com peso máximo de 10,0 (dez) pontos, será aplicada no dia 09/03/2019, no Fórum
da Comarca de Iporã, localizado na Avenida Silvino Isidor Eidt, n.º 871, das 09h00m às 12h00m, sendo que
o não comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará na sua desclassificação do
teste seletivo.
6.3. A correção das provas levará em consideração a adequação jurídica das respostas, bem como a
obediência estrita à norma culta da Língua Portuguesa.
6.4. A entrevista, aplicada somente ao(à)s candidato(a)s que atingirem a nota mínima de 5,0 (cinco) pontos
(vide item 6.1), terá peso máximo de 10,0 (dez) pontos e será realizada em 23/03/2019, às 10h00min na
Promotoria de Justiça de Iporã.
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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 4171/2016, da PGJ.
Após a publicação do Edital de Classificação do teste seletivo, os candidatos classificados deverão
apresentar certidão de matrícula 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:
8.1. O resultado preliminar será divulgado na data provável de 16/03/2020, afixado na porta da Secretaria
da Promotoria de Justiça de Iporã e, ainda, encaminhado ao(à)s inscritos no endereço de e-mail fornecido
no ato da inscrição.
8.2. Do resultado preliminar caberá recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o qual deverá ser
protocolado, em forma escrita, na Secretaria da Promotoria de Justiça de Iporã. A análise do recurso será
comunicada diretamente ao recorrente, sendo que eventual alteração nas notas constará no edital a ser
divulgado quando da publicação do resultado final.
8.3. O resultado final será publicado na data provável de 24/03/2019.
9. Calendário:
Publicação do Edital

19/02/2020

Inscrições

20/02/2020 a 06/03/2020

Prova

09/03/2020

Publicação do resultado preliminar

16/03/2020

Pedido de revisão e razões recursais

17/03/2020

Entrevista

23/03/2020

Data provável da publicação do resultado definitivo

24/03/2020

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.
Iporã, 19 de fevereiro de 2020.
de forma digital
ALAN BOLZAN Assinado
por ALAN BOLZAN
WITCZAK:04141 WITCZAK:04141511943
Dados: 2020.02.19 16:18:12
511943
-03'00'

ALAN BOLZAN WITCZAK
Promotor de Justiça
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