
 M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O
                do Estado do Paraná
              28ª Promotoria de Justiça do Foro Central
         Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR

EDITAL Nº 020/2020 – 28ª Promotoria de Justia de Londrina

O  Promotor  de  Justiça  Dr.  Evçndro  Augusto  Dell  Agnelo  Sçntosa  no  uso  dçs  suçs  çtribuiiõesa
considerçndo o Cçp. IVa çrt. 20 e seguintes dç Resoluião 4171/2016 dç Procurçdoriç-Gerçl de Justiç e
o Editçl nº 013/2020a resolve:

TORNAR PÚBLICA

1) ç Retificaião dç dçtç dç provç do Teste Seletvo pçrç estçgiários de pós-grçduçião em Direito pçrç
o diç 27  /02/2020 (Quinta-Feira), às 14h30  ,   ç ser reçlizçdo nç Faiculdades Londrina em Londrina
(Av. Duque de Caxias, nº 450, Londrina/Pr).

Os icandidatos deverão icompareicer no loical da prova icom 30 minutos de anteicedênicia . Os portões
serão feichados às 14ha e não será mçis permitdç ç entrçdç de nenhum cçndidçto. A provç terá ç
duraião máxima de 05 (icinico) horas.

Os icandidatos deverão apresentar:
 Comprovçnte de confrmçião dç entregç dos documentos pçrç ç inscriiãoa
 documento  de  identfcçião  com  foto  (Cçrteirçs  e/ou  Cédulçs  de  Identdçde  expedidçs  pelçs
Secretçriçs  de  Segurçniç  Públicça  pelçs  Foriçs  Armçdçsa  pelç  Políciç  Militçra  pelo  Ministério  dçs
Relçiões Exteriores;  Cédulç de Identdçde pçrç Estrçngeiros;  Cédulçs  de Identdçde fornecidçs por
Órgãos Públicos ou Conselhos de Clçsse quea por foriç de Lei Federçla  vçlem como documento de
identdçdea  comoa  por  exemploa  Certfcçdo  de  Reservistç;  Pçssçporte;  Cçrteirç  de  Trçbçlho  e
Previdênciç Sociçla bem como Cçrteirç Nçcionçl de Hçbilitçião com fotogrçfça;
 cçnetç çzul ou pretç.

É de exclusivç responsçbilidçde do cçndidçto ç ciênciç do locçl e horário de provça o quçl  deverá
çcompçnhçr ç publicçião pelo site do Ministério Público (www.mppr.mp.br - Link Concursos/Testes
Seletvos – Estçgiáriosa. O não compçrecimento do cçndidçto no locçl e horário indicçdosa e/ou ç não
çpresentçião dos documentos  solicitçdosa  implicçrá  nç  suç desclçssifcçião do teste seletvoa  não
sendo tolerçdo o çtrçso por quçlquer motvo.

Londrinça 27 de Fevereiro de 2.020.

Evandro Augusto Dell Agnelo Santos
Promotor de Justia 
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