
              MINISTÉRIO PÚBLICO
                                                                           do Estado do Paraná

2ª Promotoria de Justiça de Sarandi

EDITAL N.º 01/2019

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ.

O Promotor de Justiça, Dr.  Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, titular da 2a Promotoria de Justiça de
Sarandi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do  Ministério  Público,  destinado  à  ocupação  da  vaga  n.º  1184,   protocolo  SEI  936/2019 (estagiário  de
Graduação - Direito) resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital que estabelece as instruções destinadas à contratação de 1 (um) estagiário remunerado,
de graduação, para atuar perante a 2a Promotoria de Justiça de Sarandi, bem como formação de cadastro
de reserva para atuação em outras Promotorias acaso haja interesse por parte destas.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito devidamente matriculados. Para
a posse, é necessário que estejam matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre.

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato aprovado em 1o lugar ocupará uma vaga na 2a Promotoria
de Justiça de Sarandi. Os demais classificados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que
venham surgir, seja em Sarandi, Maringá ou região, e poderão ser chamados para posse em qualquer outra
Promotoria, se houver interesse por parte desta e do candidato convocado. 
Se for convocado e entrar em exercício, o estagiário fará jus à bolsa-auxílio de R$ 1.177,00 (um mil, cento e
setenta e sete reais), já incluído o valor relativo ao auxílio-transporte. O estágio ocorrerá de segunda a
sexta-feira, por 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais.

3 - Do conteúdo programático:
3.1 – Direito Constitucional:
- Constituição Federal
- Princípios fundamentais; direitos e garantias fundamentais 
- Do Poder Judiciário 
- Das Funções Essenciais à Justiça
- Do Ministério Público 

3.2 -Direito Penal
- Interpretação e aplicação do Código Penal, parte geral e parte especial

3.3 - Direito Processual Penal
- Interpretação e aplicação do Código de Processo Penal

3.4 - Legislação Especial
- Lei Maria da Penha, n. 11.340/06 
- Lei de Drogas, n. 11.343/06
- Lei de Execução Penal, n. 7.210/84
- Lei dos Crimes Hediondos, n. 8.072/90
- Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), parte criminal 
- Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)

4 -  Das inscrições:  poderão ser  realizadas  pessoalmente no período de  28/01/2019 até 18h00 do dia
15/02/2019 ou por e-mail, em idêntico período e horário. 
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4.1. As inscrições pessoais serão realizadas, no horário das  13h00 às 18h00, em dias úteis, perante a 2ª
Promotoria de Sarandi, situada na Av. Maringá, 3033, Edifício do Fórum, Sarandi, telefone (44) 3264-1802
(Silmara), com a apresentação dos documentos contidos nas alíneas “a” a “d”, do item “5”.

4.2. As inscrições por e-mail poderão ser realizadas no período acima, até 18h00 do dia 15/02/2019, com o
preenchimento, digitalização, e encaminhamento da ficha de inscrição e demais documentos indicados nas
alíneas “a”, “b” e “d”, do item “5” abaixo, para o seguinte endereço eletrônico: smyamashita@mppr.mp.br A
ficha de inscrição pode ser obtida perante a referida Promotoria, que poderá enviá-la ao candidato, também
por e-mail, se houver solicitação por pate deste. 

5 - Da documentação necessária:  o candidato deverá anexar,  no momento da inscrição,  os seguintes
documentos:
a) Fotocópia da cédula de identidade;
b) Fotocópia do CPF;
c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato, fornecida pela Promotoria de Justiça;
d) Curriculum resumido.

Para tomar posse e como condição para esta, o candidato deverá entregar:
e) comprovante de Matrícula atualizado no curso de Direito, a partir do 3º ano ou 5º período.

6 - Do teste seletivo: Será realizado em duas etapas: 
1ª  etapa:  Prova escrita.  Realizar-se-á no dia  16/02/2017,  das 090h00 às 12h00,  perante a  Faculdade
Maringá,  na  Av.  Prudente  de  Moraes,  815,  Maringá/PR.  Esta  etapa  será  eliminatória  e  classificatória,
consistindo em uma prova escrita contendo questões alternativas e dissertativas, inclusive com eventual
peça prática, relativas ao conteúdo acima (item “3”) com valor total de 80,0 (oito) pontos. Não será permitida
consulta a qualquer tipo de legislação ou doutrina.
Dos resultados: os resultados serão afixados perante a Secretaria do Ministério Público, acima indicada,
logo em seguida à correção das provas. 

2ª  etapa:  Classificatória,  com valor  de  2,0  (dois)  pontos.  Consiste  em teste  de  digitação  e  análise  de
curriculum. Realizar-se-á em data e horário a serem divulgados quando do resultado da 1ª etapa.
 
7 - Da Classificação: Em cada uma das etapas serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota
mínima: 6,0 (seis), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade
com os dispositivos da Resolução nº 1.952/09-PGJ.

O não comparecimento do candidato em qualquer uma das fases, nos horários acima especificados implicará
na desclassificação do certame.

8 - Dos resultados: serão afixados perante a referida Promotoria, logo em seguida às correções realizadas,
e informados por e-mail se assim desejar o candidato interessado.  

A contratação do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá da conveniência ao Ministério Público do
Estado do Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela referida Promotoria.

Sarandi, 24 de janeiro de 2019

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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