
1ª Promotoria de Justiça de Jandaia do Sul/PR

EDITAL N.º 01/2018

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

A Promotora de Justiaa Dra. Fernanda Lacerda Trevisan Silvérioa no uso
das atribuiiões que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 8544/2018a resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital  que estabelece as instruiões destnadas à seleião e
admissão de estagiários de pós-graduação para atuarem junto à 1ª Promotoria
de Justiça de Jandaia do Sul-PR.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em direito. 

2 - Das vagas a serem preenchidas: O candidato selecionado ocupará 01 vaga
de estágio de pós-graduação existente junto à 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE JANDAIA DO SULa 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 R$ 1.836a00 (um mil oitocentos e
trinta  e  seis  reais)a  mais  auxílio-transporte  no  valor  de  R$  170a00  (cento  e
quarenta e oito reais)a para estagiar de segunda a sexta-feira por 6 horas/dia.

3 - Do programa: Direito Penala Direito Processual Penala Direito Administratvoa
Direito  Processual  Civila  Direito  Consttucional  e  Legislaião  atnente  ao
Ministério Público.

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 02 de maio de 2018 a 11 de
maio de 2018, na 1ª Promotoria de Justia de Jandaia do Sul-PRa das 09h00min
às  11h30min  e  das  13h00min  às  18h00mina  ou  através  do  seguinte  e-mail:
maafernandes@mppr.mp.bra  com remessa da documentaião especifcada no
item 5. Para maiores informaiõesa ligar para (43) 3432-1829.

5 -  Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento da
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inscriião os seguintes documentos:
a) Fotocópias da cédula de identdade e do CPF;
b)  Ficha  de  inscriião  preenchida  com  os  dados  do  candidato  para  o  teste
(conforme modelo em anexo);

6  -  Do  teste  seletivo:  será  aplicado  no  dia   15  de  maio  de  2018  a  na  1ª  
Promotoria de Justia de Jandaia do Sul-PRa das 13h00min às 16h30mina sendo
que  o  não  comparecimento  do  candidato  no  horário  acima  especifcado
implicará na sua desclassifcaião do teste seletvo. 

O  teste  seletivo  consistirá  em  02  (duas)  fases,  sendo  a  primeira  (prova
objetiva e dissertação), de caráter eliminatório e classiicatório, e a segunda
fase  (entrevista) de caráter classiicatório.

6.1 – Da primeira fase: Deverá ser realizada no tempo máximo de 03h30min e
consistrá em uma prova objetvaa com 10 (dez) questões de múltpla escolha
(cada uma no valor de 0a4 ponto)a bem como 02 (duas) questões dissertatvas e
01 (um) peia prátca (com valor de 2a0 pontos cada uma). Não será permitida a
consulta a escritos, incluindo legislação.

6.2  –  Da  segunda  fase:  Será  realizada na  mesma dataa  após  o  término  da
primeira  etapaa  na  ordem  de  conclusão  da  primeira  fase  (com  entrega  do
caderno de questões e folha de respostas)a e consistrá em análise curricular e
entrevista.

7 - Da Classiicação: Serão classifcados todos os candidatos que atngirem a
nota mínima: 6a0 (seis) pontosa desde que preencham os requisitos constantes
deste  Edital  e  estejam  em  conformidade  com  os  dispositvos  da  Resoluião
4171/2016a da PGJ.

8 - Dos resultados: serão afxados na 1ª Promotoria de Justiaa a partr do dia
18 de maio de 2018a às 14h00mina bem como publicado no síto eletrônico do
Ministério Público do Estado do Paraná (www.mppr.mp.br – link “CONCURSOS/
TESTE SELETIVOS”)

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

Jandaia do Sula 27 de abril de 2018.

FERNANDA LACERDA TREVISAN SILVÉRIO
Promotora de Justia

ANEXO – FICHA DE INSCRIÇÃO
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Teste seletivo para o Quadro de Estagiários de Direito de Graduação junto à Promotoria de Justiça da
comarca de Jandaia do Sul

número de inscrição: _______

Nome:

Filiação:

Data de Nascimento: Idade: Sexo:  (  ) Masculino  ( ) Feminino

RG: CPF:

Telefone(s):

e-mail:

Endereço residencial:

Bairro: Cidade: CEP:

Instituição de Ensino:

Ano letivo: Turno: Curso Supletivo:  Sim   Não 
Disponibilidade de turno: ( ) Somente Manhã ( ) Somente Tarde ( ) Manhã ou Tarde

Obs.: A Convocação do candidato ocorrerá de acordo com a disponibilidade de turno indicada.

Como ficou sabendo deste teste seletivo?

( ) Edital afixado em mural ( )Edital na página do Ministério Público

( ) Amigos ( ) Outro: 

 

Jandaia do Sul, ______ de _______________________ de ________.

Assinatura__________________________________         Visto do Funcionário_____________

OBS: Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da
Resolução 2076/2007 da PGJ.

__________________________________________________________________________________________
número de inscrição (_______)

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Graduação para o Quadro de Estagiários junto

à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jandaia do Sul.

Nome/Assinatura: Visto do Funcionário

Comparecer munido deste comprovante e cédula de identidade, no dia 15/05/2018, na Promotoria de Justiça da
comarca de Jandaia do Sul, situada no Fórum de Jandaia do Sul, até as 12:30 horas, para a realização do teste
seletivo.


	Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

