
CEAF – Divisão de Biblioteca

EDITAL N.º 01/2018

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

O Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Cambi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Protocolo n.º 13525/2018, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários para
atuarem junto à Biblioteca do Ministério Público do Estado do Paraná, em Curitiba/PR.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os alunos acadêmicos do curso de Biblioteconomia, devidamente
matriculados a partir do 1º ano ou 1º período, caso a duração do curso seja de 3 anos, ou a partir do 2º ano
ou 3º período, caso o curso seja de 4 anos. 

2 - Das vagas a serem preenchidas: os candidatos selecionados ocuparão as 02 vagas existentes para o
estágio  de  Biblioteconomia  junto  à  Biblioteca  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.  Os  demais
aprovados  formarão  cadastro  de  reserva  para  eventuais  vagas  que  venham  surgir. Os  candidatos
contratados farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 980,00, mais auxílio-transporte no valor de R$ 170,00,
para estagiar de segunda a sexta-feira por 4 horas/dia, sendo uma vaga para o período da manhã (08horas
até 12 horas) e outra ao período da tarde (13h30min até 17h30min).

3 - Do programa: a seleção dos candidatos será feita por meio de prova escrita (1ª fase) e entrevista (2ª
fase), sendo a 1ª fase de caráter eliminatório e classificatório e a 2ª fase de caráter classificatório. A prova
escrita  aferirá  conhecimentos  em  língua  portuguesa,  interpretação  de  texto  e  conhecimentos  sobre
introdução à Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 03 de julho de 2018 a 17 de julho de 2018, através de
envio da documentação constante abaixo para  biblioteca@mppr.mp.br, sendo que a ausência de algum
documento  listado  invalida  a  inscrição.  Após  o  envio  correto  da  documentação,  um  comprovante  de
inscrição será enviado ao candidato no período máximo de 12 horas. Para maiores informações, ligar para
(41) 3250-4557.

5  -  Da  documentação  necessária:  o  candidato  deverá  anexar  no  e-mail  de  inscrição  os  seguintes
documentos digitalizados:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Histórico escolar do curso de Biblioteconomia atualizado;
c) Currículo do candidato; 
d) Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I).

6 - Do teste seletivo: a seleção será realizada em duas fases: 
a) 1ª fase (prova discursiva): aplicada no dia 20 de julho de 2018, no auditório do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional  (CEAF),  Rua  Deputado Mário  de Barros,  1290,  Ed.  Caetano Munhoz da
Rocha, 2º andar -Juvevê - CEP 80530-913 – Curitiba/PR, 14 horas, sendo que o não comparecimento do
candidato no horário acima especificado implicará sua desclassificação do teste seletivo. Para a realização
da prova, o candidato deve estar munido de cédula de identidade e comprovante de inscrição impresso. A
prova terá o valor de 70 (setenta) pontos e possui caráter classificatório e eliminatório. 
b) 2ª fase (entrevista): realizada com todos os candidatos aprovados na 1ª Fase, em data agendada por e-
mail aos candidatos. A entrevista terá o valor de 30 (trinta) pontos e possui caráter classificatório.

 
7 -  Da  Classificação: Serão  classificados  para  a  realização  das  entrevistas  todos  os  candidatos  que
atingirem a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova escrita (1ª fase), desde que preencham os
requisitos  constantes  neste  Edital  e  estejam  em  conformidade  com  os  dispositivos  da  Resolução  nº

mailto:biblioteca@mppr.mp.br


4171/2016, da PGJ. Após a entrevista será elaborada a lista de aprovados, a qual levará em conta a soma
da nota da prova escrita com a nota da entrevista.

8 - Da Convocação: Os dois primeiros colocados da lista serão convocados para ocuparem as vagas,
convocando-se um para cada turno de acordo com a disponibilidade de horário preenchida na ficha de
inscrição. No caso de impossibilidade de ocupação da vaga no turno convocado, o candidato não perderá
sua posição na lista de aprovados, e o candidato subsequente será chamado para ocupar a vaga. Os
candidatos aprovados que não ocuparem as duas primeiras posições na lista de aprovados irão compor o
cadastro de reserva, no prazo de vigência do presente edital (um ano a contar da data da publicação do
resultado  final  do  certame),  e  poderão  ser  novamente  convocados  de  acordo  com  a  conveniência  e
necessidade da Biblioteca do Ministério Público do Estado do Paraná. 

9 -  Dos resultados:  a lista dos candidatos classificados na prova escrita,  com as respectivas notas e
convocação para participação da entrevista, será publicada até as 18 horas do dia 03 de agosto de 2018,
na página do CEAF/MPPR (http:  //www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126). O
resultado final após a realização das entrevistas, com a nota final de todos os candidatos aprovados, será
publicado no mesmo endereço até o dia 17 de agosto de 2018.

A admissão dos candidatos aprovados dependerá da conveniência para o Ministério Público do
Estado  do  Paraná  e  do  atendimento  ao  Regulamento  de  Estágios  do  MPPR  (disponível  em
http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Divisao_Estagio/Legislacao_Estagio/41712016.pdf).  Solicita-se
atenção especial quanto à existência de CONVÊNIO VIGENTE entre a Instituição de Ensino e o MPPR,
conforme  §2º  do  art.  1º  da  Resolução  nº  4171/2016.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela
Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 02 de julho de 2018.

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça

http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Divisao_Estagio/Legislacao_Estagio/41712016.pdf
http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=126
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ANEXO I

Ficha de Inscrição

Teste seletivo para o Quadro de Estagiários de Biblioteconomia junto à
Biblioteca do Ministério Público do Estado do Paraná

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

SEXO:     M  F DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G.: C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

ANO LETIVO: TURNO: SUPLETIVO:      S    N

DISPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ             SOMENTE                MANHÃ OU TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 AMIGOS                                                                                         OUTRO:

 ___________________________,____ de________________de________.

______________________________________________________________________
NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO


