
 
 
 
 
 

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – FORO CENTRAL DA CRMC 

 

 

R. Máximo João Kopp, 274, Bloco II, Santa Cândida / CEP 82.630-900 Curitiba/PR (41) 3351-6820 

EDITAL N.º 01/2012 
 

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

 
A Promotora de Justiça Dra. Fernanda Maria C. Motta Ribas, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Protocolo que autorizou a vaga de estágio de nº 623, resolve: 
 

TORNAR PÚBLICO 
 

 O presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiários 
para atuarem junto à 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, deste Foro Central. 
 
1 - Dos requisitos: Poderão se inscrever os acadêmicos do Curso de Direito devidamente matriculados a 
partir do 3ª ano ou 5º período. 
 
2 - Das vagas a serem preenchidas: O candidato selecionado ocupará 01 (uma) vaga existente na 2ª 
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para 
eventuais vagas que venham surgir. 
 
3 - Do programa: Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil e Código de Processo Civil. 
 
4 - Das inscrições: Serão realizadas no período de 07/02/12 a 08/03/2012, na Secretaria da 2ª Promotoria 
de Justiça da Infância e da Juventude, das 13:00 às 18:00. 
 
5 - Da documentação necessária: O candidato deverá anexar no momento da inscrição os seguintes 
documentos: 
 
a) Curriculum Vitae; 
b) Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo órgão ministerial. 
d) 01 (uma) foto 3x4 
  
6 - Do teste seletivo: A prova escrita, com valor 9,0, será aplicada no dia 09/03/2012, nas dependências 
do Fórum Criminal, a partir das 13:30, sendo que o não comparecimento do candidato no horário 
especificado implicará sua desclassificação do teste seletivo. A data da avaliação oral, com valor 1,0, será 
informada oportunamente. 
 
7 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota final mínima 7,0, desde 
que preencham os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da 
Resolução 1952/2009, da PGJ. 
 
8 - Do Resultado Final: Será divulgado na página do MPPR na internet (link), após a realização da 
avaliação oral, em data a ser informada oportunamente. 
 
 A contratação do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá da conveniência ao Ministério 
Público do Estado do Paraná, bem como DA COMPROVAÇÃO DA PREVISÃO DO ESTÁGIO NO 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
 

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2012. 
 
 

FERNANDA MARIA C. MOTTA RIBAS 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 


