
EDITAL N.º 02/2018

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários de graduação do 
Ministério Público do Estado do Paraná.

O Promotor de Justiça, Dr. Hugo Evo Magro Corrêa Urbano, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Protocolo n.º 8.576/2018, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiário de
graduação para atuar junto à 1a Promotoria de Justiça de Campo Largo.

1 –  Dos requisitos: poderão se inscrever os alunos do curso de bacharelado em Direito, matriculados a
partir do 3o ano ou 5o semestre.

2 – Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará 01 (uma) vaga existente junto à 1a

Promotoria de Justiça de Campo Largo, 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
graduação, no valor  de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais),  mais auxílio-transporte no valor de R$
170,00 (cento e setenta reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 04 (quatro) horas/dia.

3  –  Do programa:  1.  Direito  Administrativo;  2.  Processo  Civil;  3.  Responsabilidade  civil;  4.  Direito  do
Consumidor; 5. Direito Penal.

4  –  Das  inscrições:  serão  realizadas  no  período  de  03/05/2018  a  16/05/2018,  na  Secretaria  das
Promotorias de Justiça do Foro Regional de Campo Largo, das 13:00 horas às 17:00 horas. Para maiores
informações, ligar no telefone (41) 3392-3918.

5 –  Da documentação necessária:  o candidato deverá anexar no momento da inscrição os seguintes
documentos:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; e,
b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida na Secretaria.
Obs: o comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido será exigido na data da
convocação para a assunção do cargo.

6 – Do teste seletivo: será aplicado no dia 18/05/2018, na sala do Tribunal do Júri do Fórum de Campo
Largo, das 09:30 horas às 11:30 horas, sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima
especificado implicará sua desclassificação do teste seletivo.

7 – Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota mínima: 7,0 (sete),
desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos
da Resolução 1952/2009, da PGJ.

8 – Dos resultados: serão afixados na Secretaria das Promotorias de Justiça do Foro Regional de Campo
Largo, a partir do dia 24/05/2018, a partir das 13:00 horas.

A contratação do candidato aprovado dependerá da conveniência ao Ministério Público do
Estado  do  Paraná,  bem  como  DA COMPROVAÇÃO  DA PREVISÃO  DO  ESTÁGIO  NO  PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO,  DESDE QUE SEJA VERIFICADA A COMPATIBILIDADE
DAS  ATIVIDADES  REALIZADAS  JUNTO  À  PROMOTORIA,  PROCURADORIA  OU  UNIDADE
ADMINISTRATIVA COM O CURSO POR ELE FREQUENTADO.  Os casos omissos serão resolvidos pela
Procuradoria-Geral de Justiça.

Campo Largo, 27 de abril de 2018.

Hugo Evo Magro Corrêa Urbano
Promotor de Justiça
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