
EDITAL Nº 05/2010

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO

MINISTÉRIO PÚBLICO EM CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

Coordenação Administrativa – Portador de 

Necessidades Especiais

A Promotora de Justiça da Comarca de Cascavel, ao final assinado, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas, resolve

TORNAR PÚBLICO

O  presente  edital,  que  estabelece  instruções  destinadas  à  seleção  e 

contratação  de  estagiários  do  curso  de  direito,  protocolo  19135/2009, 

para atuar junto ao Ministério Público em Cascavel, com atribuições junto à 

Coordenação  Administrativa  –  Cartório,  do  Ministério  Público  de 

Cascavel.

1 - DOS REQUISITOS: Poderão se inscrever os acadêmicos do curso de 

direito, devidamente matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre, quando 

da data da contratação.

2 - DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: O candidato que obtiver a 1ª 

colocação ocupará  01 (uma) vaga remunerada,  sendo 01 (uma) junto ao 

Cartório  Criminal  do  Ministério  Público  de  Cascavel  (período  matutino) 

assim que a Procuradoria Geral de Justiça autorizar sua contratação.

O candidato selecionado trabalhará 04 (quatro) horas diárias, perfazendo 20 

horas semanais.

Os demais  aprovados  formarão  cadastro  de  reserva  para  eventuais 

vagas que venham a existir, podendo ser junto à outra Promotoria de 

Justiça, com ou sem remuneração, dependo da necessidade.



3 - DO PROGRAMA: Noções básicas de:

Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal e atuação do 

Ministério Público.

4 - DAS INSCRIÇÕES: Deverão ser realizadas junto ao Núcleo do Ministério 

Público em Cascavel, situado à Avenida Tancredo Neves, nº 2320, bairro 

Alto Alegre, Edifício do Fórum, nesta cidade, no horário das 14 às 17, no 

período  01   de  abril  a  08  de  abril  de  2011  ,  através  da 

apresentação  de  fotocópia  da  carteira  de  identidade,  fotocópia  do  CPF, 

entrega  de  “curriculum  vitae”  e  preenchimento  de  requerimento  padrão 

fornecido no local, isento de custas.

5 -  DO TESTE SELETIVO E DOS RESULTADOS: A prova escrita  será 

realizada  no  dia 12/04/11,  às  14  horas,  nas  dependências  do 

Ministério  Público.  O  resultado desta  fase  será  divulgado  no  dia 

14/04/2011.

Tendo  em vista  as  particularidades  dos  candidatos,  poderá  ser  aplicada 

prova oral, ou com auxílio na transcrição das respostas.

O não comparecimento do candidato na data e horário acima especificados, 

implicará na sua desclassificação.

Cascavel, 30 de março de 2011.

Simone Lúcia Lorens

Promotora de Justiça 

Coordenadora Administrativa do 

Ministério Público em Cascavel
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