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EDITAL Nº 008/2018 – CAEX/NATE - AUDITORIA 

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

 

O Promotor de Justiça e Chefe do Núcleo de Apoio Técnico Especializado – NATE, do Centro 

de Apoio Técnico à Execução – CAEx, do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Joelson Luis 

Pereira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo nº 18.054/2018, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 
 

 o presente edital, que HOMOLOGA o RESULTADO do teste seletivo para ingresso ao quadro 

de estagiários de graduação em Ciências Contábeis do Ministério Público do Estado do Paraná, 

divulgado pelo Edital nº 007/2018 – CAEX/NATE – AUDITORIA, e CONVOCA os candidatos 

aprovados entre o 1º e o 5.º lugar, KARIN APARECIDA DA SILVA FALCÃO, TIAGO AKIRA SASAKI, 

RAFAEL EDUARDO DE JESUS, LETÍCIA DO PRADO LUCAS JORDÃO E LUÍSA PINHEIRO DA 

SILVEIRA, que no momento preenchem todos os requisitos para ingresso ao quadro de 

estagiários do MP/PR, para apresentarem a documentação abaixo, no endereço: Rua Paraguassu, 

478, 3º Andar, Alto da Glória, Curitiba-PR, no horário das 08h30 às 11h30 e 12h30 às 17h30, com o 

objetivo de iniciar o processo de contratação: 

a) Ficha Cadastral: dados cadastrais, incluindo nome completo, filiação, data e local de nascimento, 

estado civil, endereço completo, telefones e endereço eletrônico para contato; b) Fotocópia legível do 

RG e do CPF; c) Declaração de Matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino que informe o 

ano ou o período do aluno e a data prevista de conclusão do curso; d) Atestado médico de aptidão 

física; e) Certidão de inexistência de antecedentes criminais; f) Indicação do número da agência e da 

conta corrente ou poupança, com cópia do verso do cartão ou documento oficial constando o número 

da conta em um dos bancos indicados pela Divisão de Estágio, devidamente assinado pelo candidato; 

g) Declaração pessoal de ausência dos impedimentos previstos no inc. I, do art. 32, e no art. 35, da 

Resolução nº 4171/2016. Obs.: Os itens a, f, e g estão disponíveis no site www.mppr.mp.br, aba 

SERVIÇOS, Estágios - Modelos para os estagiários, bem como a Resolução nº 4171/2016, na aba 

Legislação de Estágio. 

 
Curitiba, 25 de outubro de 2018. 

 
 
 

JOELSON LUÍS PEREIRA 
Promotor de Justiça e 

Chefe do Núcleo de Apoio Técnico Especializado 
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