
EDITAL ESMPPR Nº 05/2021

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio de sua Escola Superior, no uso
de suas atribuições legais, na forma do que dispõe o artigo 8º, inciso III e no artigo
35 e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público), no artigo 8º, inciso IV e nos artigos 77 a 80,
da Lei Complementar Estadual n° 85, de 27 de dezembro de 1999 (Lei Orgânica e
Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná), nos artigos 1º e 2º, da
Resolução n° 2717/2018 e do Decreto Estadual 11238/2018, de 2 de outubro de
2018, considerando a necessidade de aperfeiçoamento das atividades funcionais
dos auditores, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

A abertura das inscrições para o preenchimento de 100 (cem) vagas, sem ônus para
o discente, para o curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria, Perícia e
Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras, na modalidade à distância,
destinado a profissionais que atuam na área de auditoria e controle do Ministério
Público do Paraná e instituições parceiras.

1. DO CURSO

1.1. A estrutura do curso possui carga horária total de 406 (quatrocentas e seis)
horas, distribuídas em 10 (dez) módulos e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

1.2. O Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes
Contábeis e Financeiras, destina-se a capacitar servidores públicos efetivos que
atuam em auditorias, perícias ou investigações contábeis e financeiras.

2. DAS VAGAS

2.1. Serão disponibilizadas um total de 100 (cem) vagas. Dessas, 60 (sessenta) vagas
serão destinadas para os servidores públicos efetivos do MPPR e 40 (quarenta)
vagas para servidores públicos efetivos dos órgãos abaixo relacionados:

a) Ministérios Públicos do Brasil (exceto MPPR) - 35 vagas;
b) Rede de Escolas de Contas do Instituto Rui Barbosa - 5 vagas.



3.  DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

Para concorrer à vaga do curso objeto deste edital, os interessados deverão atender
a integralidade dos requisitos relacionados a seguir.

3.1. Ser servidor público efetivo e estável de uma das instituições descritas no item
2.1 deste edital.

3.2. Ocupar o cargo de auditor ou equivalente ou atuar em setores responsáveis
pela auditoria, perícia e investigações contábeis e financeiras.

3.3. Ter cumprido o período de estágio probatório, comprovado por declaração da
Unidade de Gestão de Pessoas - UGP a que pertence o servidor (ANEXO IV).

3.4. Não ter participado de curso de graduação ou pós-graduação lato ou stricto
sensu promovido ou financiado pela instituição de origem, no último 1 (um) ano,
conforme declaração constante no ANEXO I.

3.5. Informar a experiência, atuação ou vinculação ao curso para o qual está se
inscrevendo, conforme ANEXO II, indicando o setor de atuação relacionados à
realização de auditoria, perícia e investigações contábeis e financeiras, ficando
vedada a atuação em qualquer outra área que não as indicadas.

3.6. Justificar a importância e relevância de sua participação no curso de
Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e
Financeiras, bem como o retorno (aplicabilidade) esperado para o Estado, e,
principalmente, para sua área de atuação, descrevendo os resultados de impacto
previstos, conforme ANEXO III.

3.7. Excluem-se os servidores que se encontram em licença sem vencimentos, bem
como aqueles cedidos, com ou sem ônus para outras instituições.

3.8. Apresentar cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso de
graduação, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

3.9. Apresentar cópia do documento de identidade oficial com foto e CPF.

3.10. Apresentar assinado o Termo de Compromisso, conforme ANEXO V.

3.11. Apresentar assinado o Termo de Autorização da chefia imediata, conforme
ANEXO VI, visto que as aulas síncronas ocorrerão durante o horário normal de
expediente.

Parágrafo único. O não cumprimento a qualquer um dos itens acima descritos,
implicará na imediata desclassificação do candidato.



4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Ministérios Públicos do Brasil

4.1.1. As inscrições serão realizadas no formato on-line para integrantes dos
Ministérios Públicos do Brasil, conforme orientações a serem disponibilizadas no site
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511
no período de 17 de agosto a 15 de setembro de 2021, até às 18 horas do dia
15/9/2021. A solicitação de inscrição deverá conter os seguintes documentos:

1. Formulário de inscrição Anexo I

2. Atesto da Chefia Imediata/Experiência
Profissional

Anexo II

3. Justificativa da relevância da participação
com assinatura da Chefia Imediata

Anexo III

4. Declaração funcional expedida pela UGP do
Órgão de Lotação

Anexo IV

5. Termo de Compromisso Anexo V

6. Autorização da chefia imediata Anexo VI

7. Diploma de graduação ou declaração de
conclusão de curso com a data de colação de
grau em instituição reconhecida pelo MEC

Cópia (frente e verso)

8. Documento oficial de identidade com foto
(RG)

Cópia (frente e verso)

9. CPF Cópia

4.1.2. Os documentos elencados no item 4.1.1, quando necessário, deverão ser
preenchidos por computador no formulário editável e coletadas as devidas
assinaturas (assinatura manuscrita ou eletrônica). Todos os documentos
relacionados no item 4.1.1 deverão ser digitalizados de forma legível em arquivo
único por candidato (com extensão .pdf), e encaminhados para o e-mail
posgraduacao@mppr.mp.br, até as 18 horas do dia 15/9/2021.

4.1.3. A ausência de qualquer documento especificado no item 4.1.1, a falta de
assinatura (manuscrita ou eletrônica) ou o envio de arquivos corrompidos ou após o
horário indicado no item 4.1.1 implicará na imediata desclassificação do candidato.

4.1.4. Não será admitida juntada de documentos ou aditamento, após os prazos
indicados no item 4.1.1.



4.2. Rede de Escolas de Contas do Instituto Rui Barbosa

4.2.1. A Rede de Escolas de Contas do Instituto Rui Barbosa será responsável pela
seleção e indicação de seus integrantes para participação no curso de Curso de
Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e
Financeiras, de acordo com o número de vagas estabelecido no item 2.1. deste
edital. As indicações deverão atender a todos os requisitos deste edital.

4.2.2. A Rede de Escolas de Contas do Instituto Rui Barbosa deverá apresentar a
relação nominal dos candidatos selecionados, acrescidos dos seguintes
documentos pessoais:

1. Formulário de inscrição Anexo I

2. Atesto da Chefia Imediata/Experiência
Profissional

Anexo II

3. Justificativa da relevância da participação
com assinatura da Chefia Imediata

Anexo III

4. Declaração funcional expedida pela UGP do
Órgão de Lotação

Anexo IV

5. Termo de Compromisso Anexo V

6. Autorização da chefia imediata Anexo VI

7. Diploma de graduação ou declaração de
conclusão de curso com a data de colação de
grau em instituição reconhecida pelo MEC

Cópia (frente e verso)

8. Documento oficial de identidade com foto
(RG)

Cópia (frente e verso)

9. CPF Cópia

4.2.3. Os documentos elencados no item 4.2.2, quando necessário, deverão ser
preenchidos por computador no formulário editável e coletadas as devidas
assinaturas (pode ser a assinatura manuscrita ou eletrônica). Todos os documentos
relacionados no item 4.2.2 deverão ser digitalizados de forma legível em arquivo
único por candidato (com extensão.pdf), e encaminhados para o e-mail
posgraduacao@mppr.mp.br, até as 18 horas do dia 15/9/2021.

5. DO PROCESSO SELETIVO E DA  CLASSIFICAÇÃO

5.1. A seleção dos candidatos será realizada por uma Comissão de Avaliação
constituída e designada pela Escola Superior do MPPR para esse fim.



5.2. Os requisitos constantes no item 3 deste edital, constituem-se de caráter
eliminatório.

5.3. Para fins de classificação, serão considerados os critérios a seguir relacionados:
a) informação de experiência, atuação e/ou vinculação ao curso para o qual está se
inscrevendo, conforme ANEXO II; e
b) justificativa, por meio de texto discursivo, conforme ANEXO III, sobre a importância
e relevância de sua participação no Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e
Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras, bem como o retorno
(aplicabilidade) esperado para a gestão estadual e, principalmente, para sua área
de atuação, descrevendo os resultados de impacto previstos.

5.4. Os candidatos serão classificados conforme sua pontuação, sendo os primeiros
95 (noventa e cinco) classificados considerados aprovados, de acordo com o
estabelecido no item 2.1 deste edital.

5.5.  Para fins de pontuação foram estabelecidos os seguintes pesos:

Item a ser avaliado Peso

Experiência, atuação e/ou vinculação ao curso 60

Justificativa da importância e relevância de sua participação no curso 40

TOTAL 100

5.6. Em caso de igualdade na classificação, os critérios utilizados para o desempate
serão os seguintes:
a) maior pontuação no item experiência, atuação e/ou vinculação ao curso;
b) maior idade.

5.7. O resultado com a relação nominal dos candidatos classificados será divulgado
em edital específico até o dia 27/9/2021 a partir das 18 horas, no endereço
eletrônico:https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?cont
eudo=511

5.8. Em caso do não preenchimento do número de vagas quando da primeira
chamada, a Escola Superior do MPPR efetuará chamamento posterior para os
candidatos classificados além do número de vagas.

5.9. Os candidatos terão até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado
para interpor recurso quanto ao resultado da seleção, para Comissão de Avaliação,
conforme orientações a serem disponibilizadas no site:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511

5.10. Os eventuais recursos serão respondidos em até 2 (dois) dias úteis após o
prazo de sua interposição.



5.11. Após o prazo de interposição e análise de recursos, será divulgado o resultado
final de candidatos classificados em edital específico até 30/9/2021, a partir das 18
horas, no endereço eletrônico:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=511

6. DA MATRÍCULA

6.1. O candidato classificado, nos termos deste edital, estará automaticamente
matriculado no Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de
Fraudes Contábeis e Financeiras.

7. DA REALIZAÇÃO DO CURSO

7.1. As aulas do Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de
Fraudes Contábeis e Financeiras acontecerão na modalidade de ensino a distância,
com aulas síncronas ou assíncronas em decorrência das limitações impostas pela
pandemia da Covid-19.

7.2. O curso tem início previsto em 14/10/2021 e término previsto para o 1º semestre
de 2023.

7.3. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, no horário das 14h às 18h, via
Google Meet.

8. DOS REQUISITOS DE APROVAÇÃO E FREQUÊNCIA

8.1. Para fins de aprovação, o aluno deverá obter o aproveitamento mínimo de nota
7,0 (sete) e uma frequência mínima de 75 % (setenta e cinco por cento ) em cada
módulo que compõem o curso de Especialização em Auditoria, Perícia e
Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras.

8.1.1. Para os servidores do Ministério Público do Estado do Paraná será exigida a
frequência de 100% (cem por cento) durante a realização das aulas síncronas, salvo
apresentação de atestado médico ou justificativa plausível, quanto a falta.

8.2. A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é requisito obrigatório para
aprovação e conclusão do curso.

9. DO DESLIGAMENTO E SEUS EFEITOS

9.1. Será desligado do curso o aluno que:



I – solicitar cancelamento de matrícula, antes do início das aulas;

II – não atingir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), conforme
estabelece o art. 19 do Regulamento da Pós-graduação;

III – não atingir a nota ou frequência mínima necessária para aprovação em 1 (um)
módulo;

IV – portar-se de forma inadequada ou infringir quaisquer normas estabelecidas no
Regulamento da Pós-graduação, ou neste Edital.

10. DO RESSARCIMENTO

10.1. No caso de desistência injustificada, ou reprovação em qualquer um dos
módulos, conforme critérios estabelecidos no item 8 deste edital, desde que não
justificado, o servidor deverá ressarcir os valores gastos com o curso,
proporcionalmente ao despendido individualmente, mediante análise da
Administração Superior do Ministério Público do Estadodo Paraná.

11. DO COMPARTILHAMENTO DE APRENDIZAGENS E EXPERIÊNCIAS

11.1. Compromete-se o servidor selecionado para o curso de especialização, a
participar dos eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná,
para fins de compartilhamentos de experiências e aprendizagens, de modo a
contribuir com a disseminação de conhecimentos e melhoria da qualidade da
gestão pública.

11.2. As produções acadêmicas desenvolvidas no Curso de Especialização em
Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras podem ser
publicadas e/ou disponibilizadas no âmbito do Ministério Público do Estado do
Paraná.

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A inscrição do candidato implica no conhecimento pleno deste edital e em sua
total aceitação.

12.2. Aos candidatos classificados, além do número de vagas estabelecidas neste
edital, não será assegurado o direito de chamada posterior.

12.3. Durante o processo seletivo estabelecido neste edital e no decorrer de todo o
curso, os custos decorrentes de deslocamento, alimentação e estadia, são de
exclusiva responsabilidade do  servidor selecionado.



12.4. Todas as datas previstas neste edital, poderão ser alteradas em decorrência
de novas determinações governamentais com relação à questões de Estado, em
especial à Pandemia da – COVID19.

12.5. Este processo não implica alteração do cargo atualmente ocupado pelo
servidor.

12.6. Para o cumprimento dos horários previstos neste Edital, levar-se-á em
consideração o horário oficial de Brasília/DF.

12.7. Salvo expressa autorização por parte da Direção da ESMPPR, não será
permitida a participação de alunos ouvintes nas disciplinas ofertadas no Curso.

12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Escola Superior do Ministério Público
do Paraná.

Curitiba, 16 de agosto de 2021.

Eduardo Cambi
Presidente do CDEMP

Coordenador Geral da ESMP

EDUARDO AUGUSTO 
SALOMAO 
CAMBI:02345051922

Assinado de forma digital por 
EDUARDO AUGUSTO SALOMAO 
CAMBI:02345051922 
Dados: 2021.08.17 10:35:46 
-03'00'



ANEXO I - Formulário de Inscrição

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome:

RG: CPF:

Data de nascimento: Nacionalidade:

Instituição:

Setor/Unidade Lotação:

Endereço Comercial:

CEP: Município/UF:

e-mail:

2. SITUAÇÃO FUNCIONAL

Cargo: de nível (   ) Fundamental   (   ) Médio (   ) Superior

Função atual que exerce:

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA

3.1. Graduação

Nome do Curso:

Instituição: Ano de Conclusão:

3.1. Pós-Graduação

(    ) Especialização    (    ) Mestrado    (    ) Doutorado

Nome do Curso:

Instituição: Ano de Conclusão:

4. DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas acima são verdadeiras, e estou ciente dos
critérios estabelecidos no Edital ESMPPR Nº 5/2021, para participação no Curso de Especialização em
Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras.

Declaro ainda que não estou participando ou participei de curso de graduação ou pós-graduação lato ou
stricto sensu promovido ou financiado por minha instituição de origem, no último 1 (um) ano.

____________________, ____ de ________________ de 2021.

_____________________________________

Assinatura do servidor



ANEXO II - Atesto da Chefia Imediata/Experiência Profissional

1. Identificação

Nome:

RG: CPF:

Órgão de Lotação:

Área de Atuação:

2. Relato das experiências e trajetórias profissionais no serviço público, relacionada a sua
atuação.

Declaro serem verdadeiras as informações e que estou ciente e de acordo com a

participação do servidor acima qualificado no Cursode Especialização.

____________________, ____ de ________________ de 2021.

_____________________________________

Assinatura do Servidor

_____________________________________
Nome/Assinatura/Identificação

Chefia Imediata do Servidor



ANEXO III - Justificativa da Relevância da Participação

1.Identificação

Nome:

RG: CPF:

Órgão de Lotação:

Área de Atuação:

2. Descrever a importância e relevância de sua participação no Curso de
Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e
Financeiras, bem como o retorno (aplicabilidade) esperado para o Estado, e,
principalmente, para sua área de atuação, descrevendo os resultados de
impacto previstos.

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

____________________, ____ de ________________ de 2021.

_________________________________________

Assinatura do Servidor



ANEXO IV - Declaração Funcional

Declaramos, para fins de inscrição no Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e
Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras , que o servidor
_______________________________________________, RG _______________
é efetivo, desde ______/______/________ lotado na ________________________
_____________________, ocupante do cargo _____________________________
na função de ___________________________________.

O servidor acima nominado, se encontra em:

(  )  efetivo exercício;

(  ) cumpriu integralmente o estágio probatório;

(  ) não se encontra em licença sem vencimentos;

(  ) não está cedido com ou sem ônus para outras instituições.

Por ser verdade firmo a presente declaração, responsabilizando-me pela
veracidade das informações acima, sob as penas da Lei.

____________________, ____ de ________________ de 2021.

______________________________________________

Nome e Assinatura
Responsável da UGP e Identificação



ANEXO V - Termo de Compromisso

Eu, _______________________________________________________________,
RG ___________________________, ocupante do cargo de
_________________________________________________, de nível
________________________ (fundamental, médio ou superior), na função de
_______________________.

DECLARO estar ciente e de acordo com as condições abaixo especificadas para
matrícula e frequência no curso de especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de
Fraudes Contábeis e Financeiras, de acordo com o Edital ESMPPR Nº 5/2021,
COMPROMETENDO-ME a:

a) em caso de desistência no período de realização do curso, ou reprovação
em qualquer módulo, ou não atingimento no mínimo de frequência de 75% ,
desde que não justificado, ressarcir aos cofres públicos o valor gasto com o curso,
proporcionalmente ao despendido individualmente, mediante análise da
Administração Superior do Ministério Público do Estadodo Paraná;

b) autorizar o direito de uso e divulgação da produção acadêmica e intelectual por mim
desenvolvida durante o Curso, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em seus
meios de divulgação institucional;

c) concluir o curso nos prazos estipulados pela Escola Superior do MPPR;

d) apresentar o Trabalho de Conclusão do Curso, conforme normas estabelecidas pela
Escola Superior do MPPR, bem como a participar de momentos de compartilhamento de
experiências e conhecimentos, promovidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

____________________, ____ de ________________ de 2021.

_____________________________________

Assinatura do servidor



ANEXO VI - Autorização da Chefia Imediata

O servidor ________________________________________________________
RG. _________________, é servidor efetivo do Quadro Funcional
do(a)______________________________________________________________,
desde_____/_____/_______ lotado no(a) __________________________________,
ocupante do cargo/função ___________________________________________de
nível  ____________(fundamental, médio ou superior).

Eu, na qualidade de chefia imediata, estou ciente e de acordo com a participação do
servidor acima, no Curso de Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de
Fraudes Contábeis e Financeiras, conforme calendário e programação definidos pela
Escola Superior do MPPR, com a dispensa de expediente para acompanhamento das
aulas às terças e quintas-feiras, no horário das 14h às 18h, sem prejuízos a este Órgão.

____________________ ,____ de ________________ de 2021.

__________________________________________
Nome/Assinatura/ cargo


