
EDITAL Nº 1/2018

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Divisão de Estágios e Serviço
Voluntário,  por  meio  do seu Coordenador  Dr.  Eduardo Cambi,  no  uso das suas atribuições,
conforme Resolução nº 4171/2016, art.  20, da Procuradoria-Geral de Justiça e o Protocolo nº
3291/2018 resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital que estabelece instruções para seleção de Estagiários de Ensino Médio
Regular  e  Profissionalizante  para  atuar  junto  às  Unidades  Administrativas,  Centros  de  Apoio,
Centro  de Estudos,  Promotorias  e  Procuradorias  de  Justiça  de  Curitiba.  Na  época  oportuna,
respeitada a conveniência deste Órgão Ministerial e a ordem de classificação, será lavrado termo
de compromisso de estágio  não obrigatório,  pelo  prazo de 1 (um) ano,  prorrogável  por  igual
período. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, totalizando 4 (quatro) horas
diárias, no período matutino ou vespertino, de acordo com a disponibilidade das vagas.

1)  Das  vagas  a  serem  preenchidas:  os  25  (vinte  e  cinco)  primeiros  aprovados(as)  serão
convocados(as) para entrega da documentação e admissão a partir da primeira quinzena de abril.
 Os demais aprovados(as) formarão cadastro de reserva para o ano de 2018,obedecida à ordem
de classificação, e serão convocados(as), conforme disponibilidade das vagas, durante o período
de  vigência  do  certame,  01  (um)  ano,  contado  a  partir  da  data  de  publicação  do  edital  de
classificação.

1.1) Das Cotas:
1.1.1) As cotas reservadas para pessoas com deficiência respeitarão o percentual de 5%, nos
termos da Lei Estadual nº 18419/2015. O estudante que se declarar pessoa com deficiência terá
que  apresentar  documento  médico  comprobatório,  com  expressa  referência  ao  código
correspondente de Classificação Internacional de Doenças (CID), no ato da convocação.
1.1.2)  As  cotas  étnico-raciais  (pretos/pardos),  conforme  classificação  do  IBGE,  respeitarão  o
percentual de 10%, nos termos da Lei Estadual nº 14274/2003. O estudante que se autodeclarar
negro(a) no ato da inscrição será submetido a banca verificadora após a classificação final.
2) Dos requisitos: Poderão se inscrever os estudantes matriculados a partir do 2º ano do ensino
médio regular e a partir do 1º ano do médio profissionalizante no ano de 2018, sendo que para
assumir a vaga de estágio deverão ter 16 anos completos no ato da convocação.

2.1) Ensino médio profissionalizante:  poderão participar do certame, alunos do ensino médio
profissionalizante, nas modalidades integrado e concomitante ao ensino médio regular.  No caso
do ensino médio subsequente, poderão se inscrever para o teste seletivo, alunos matriculados em
cursos na área administrativa.

3) Das inscrições: Serão realizadas no período de 27/02 a 11/03, exclusivamente pela internet,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no seguinte endereço:
http://apps.mppr.mp.br/concurso_estagiario. 
Dúvidas sobre o edital ou dificuldades com as inscrições, entrar em contato pelo e-mail
estagios@mppr.mp.br ou pelo celular (41) 99144-3030. 
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4) Do conteúdo programático: Conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática adquiridos
até o 9º ano do Ensino Fundamental, conteúdos do Guia do Cidadão, e Informática.
Língua Portuguesa:  tema do texto; tese do texto; informações explícitas e implícitas no texto;
sentido conotativo e denotativo; figuras de linguagem; polissemia; expressões que denotam ironia
e humor no texto; conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa; discurso
ideológico  presente  no  texto;  contexto  sócio-histórico  dos  diferentes  gêneros  discursivos
(finalidade,  objetivos,  possíveis  interlocutores);interpretação  compreensiva  global,  crítica  e
analítica de textos verbais e não-verbais; intertextualidade; elementos linguísticos responsáveis
pela coesão e coerência do texto;  concordância nominal  e verbal;  regência nominal  e verbal;
relações lógico-discursivas decorrentes do uso de conjunções, advérbios etc.;efeito de sentido
decorrente de escolhas linguísticas; ortografia; acentuação; pontuação; recursos gráficos como
aspas,  travessão,  negrito  etc.;variações  linguísticas;  operadores  argumentativos;  elementos
composicionais  dos  gêneros  discursivos  que  circulam  socialmente  (anedota,  convite,  receita,
literatura  de  cordel,  letra  de  música,  poema,  fábula,  conto,  lenda,  charge,  tira,  história  em
quadrinhos, carta, artigo de opinião, classificados, panfleto, notícia, reportagem etc.).

Matemática:  conjuntos  dos  números  reais;  reta  numérica;  operações  fundamentais  (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação); equação e inequação do 1º grau e do
2º grau; Teorema de Pitágoras; regra de três simples e composta; razão e proporção; sistemas de
equações  do  1º  grau;  produtos  notáveis;  teoria  dos  conjuntos;  medidas  de  comprimento;
perímetro; medidas de massa; medidas de área; medidas de volume; medidas de tempo; medidas
de ângulos; medidas de temperatura; relações métricas no triângulo retângulo; trigonometria no
triângulo retângulo; função afim; função quadrática; teorema de tales; geometria plana; geometria
espacial; geometria analítica; geometria topológica; geometria projetiva e fractais; média aritmética
e média ponderada; noções de análise combinatória; noções de probabilidade; estatística (dados,
tabelas e gráficos); porcentagem; juros simples e juros compostos.

Guia do cidadão: Democracia; Política; Cidadania; Eleição e Voto. Acessível em:
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/Geracao_Atitude/GuiadoCidadao2016.pdf

Informática: LibreOffice (conceitos básicos, editor de texto Writer, planilha Calc, apresentação
Impress); navegadores; Internet (conceitos básicos); antivírus; conceitos de segurança; hardware
e periféricos.

5) Das provas: A prova será objetiva de múltipla escolha com 100 (cem) questões, contendo cada
uma 4 (quatro) alternativas de resposta. Cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, a
qual deverá ser transcrita no cartão-resposta.
6) Da avaliação das questões: Serão anuladas questões que apresentarem mais de uma opção
no cartão-resposta. O valor total da prova objetiva é de 10,0 pontos, valendo 0,1 cada questão,
sendo que haverá eliminação do candidato(a) que não acertar, no mínimo, 50 questões.
7) Da aprovação e classificação: Serão aprovados(as) os candidatos(as) que atingirem a nota
mínima 5,0 (cinco),  correspondente ao acerto de 50  (cinquenta) questões na prova objetiva,
desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os
dispositivos da Resolução nº 4171/2016 da PGJ.
7.1) Critério de desempate: No caso de empate, será convocado o candidato mais velho.
8)  Da aplicação da prova:  Será aplicada no dia 15/03/18 (quinta-feira),  das 14h às 18h,  na
Faculdade Bagozzi, localizada na Rua: Caetano Marchesini, 952 - Portão, Curitiba – PR,
Os  candidatos(as)  deverão  comparecer  no  local  da  prova  com  30  (trinta)  minutos  de
antecedência,  munidos(as) do documento de identificação com foto.  A prova terá início às 14
horas e os portões fecharão impreterivelmente às 13h45. O não comparecimento do candidato(a)
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implicará na sua desclassificação. Quem não apresentar o documento de identificação não poderá
realizar a prova.
O candidato(a) deverá portar:
a) RG ou outro documento de identificação com foto;
b) comprovante de inscrição;
c) caneta esferográfica PRETA;
d) lápis ou lapiseira, a critério.
9) Do resultado: às 14 horas do dia 20 de março de 2018 estará disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.ceaf.mppr.mp.br/pagina-300.html
10) Da convocação:  Os candidatos(as) aprovados(as) serão convocados(as) para entrega de
documentos  e  encaminhados(as)  para  as  unidades  disponíveis  de  acordo  com  a  ordem  de
classificação. O  candidato(a)  que  não  apresentar  os  documentos  requeridos  na  data
estabelecida na convocação, será desclassificado(a).
10.1)Dos documentos: Deverão apresentar no ato de sua admissão:
a) Cópia do RG; b) Cópia do CPF; c) Declaração de matrícula atualizada; d) Atestado médico de
aptidão física; e) Indicação da conta bancária ; f) Cópia do comprovante de residência; g) Certidão
de inexistência de antecedentes criminais, para maiores de 18 (dezoito) anos.
11) Da bolsa: Serão concedidos aos candidatos(as) aprovados(as) e vinculados(as) por Termo de
Compromisso, bolsa-auxílio e auxílio-transporte, nos valores de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta
e oito  reais)  e  R$ 170,00 (cento  e  setenta  reais),  respectivamente.  Os casos omissos serão
resolvidos pela Coordenação do CEAF.

                                                         Curitiba, 26 de fevereiro de 2018.

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça e Coordenador do CEAF


