
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

GEPATRIA MARINGÁ - EDITAL N.º  1/2019

Teste seletiv  pap ingaessv pv qupdav de estpgiáaivs de Pós- Gapdupçãv dv 

Ministéaiv Públicv dv Estpdv dv Ppapná.

O Promotor de Justiça Dr. Nivçldo Bçzota no uso dçs çtribuiiões que lhe são conferidçs pelo Protocolo n.º

19.19.0644.0004677/2019-35a resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente editçla que estçbelece çs instruiões destnçdçs à seleião e çdmissão de ESTAGIÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO

pçrç çtuçr junto ço  GEPATRIA – Coordençião Regionçl de MARINGÁ.

1 -  Dvs aequisitvs:  poderão se inscrever os bçchçréis em Direito.  Serão contrçtçdos os que fçiçm provç de que

estejçm mçtriculçdos em Cursos de Especiçlizçião em Direito Público relçcionçdos no item 3 deste Editçl.

2 -  Dps ipgps p seaem  aeenchidps: o cçndidçto selecionçdo ocupçrá 1 (UMA) VAGA disponível  existente junto ço

GEPATRIA MARINGÁa no período MATUTINO e/ou VESPERTINO.  O cçndidçto çprovçdo fçrá jus à bolsç-çuxílio de PÓS-

GRADUAÇÃOa mçis çuxílio-trçnsporte correspondentea pçrç estçgiçr de segundç ç sextç-feirç por 6 horçs/diç.

3  -  Dv  avgapmp:  Diaeitv  Administaptiv (i  -  Regime Jurídico  Administrçtvo e  seus Princípios  Informçdores;  ii  –

Administrçião  Públicç;  iii  –  Terceiro  Setor;  iv  –  Servidores  Públicos;   v  –  Poderes  Administrçtvos;  vi  –  Atos

Administrçtvos; vii – Processo Administrçtvo; viii – Licitçiões; ix – Pregão; x – Contrçtos Administrçtvos; xi – Serviios

Públicos;  xii  –  Bens Públicos;  xiii  –  Responsçbilidçde  Civil  do Estçdo;  xiv  –  Improbidçde Administrçtvç;  xv  –  Lei

Antcorrupião  Empresçriçl;  xvi  –  Controle  dç  Administrçião  Públicç;  xvii  –  Impçctos  do  novo  CPC  no  Direito

Administrçtvo; xviii – Inquérito Civil Público; xix – Aião Civil Públicç; xx – Lei dçs Licitçiões; xxi - Resoluião CNMP n.

23/2007a 164/2017a 174/2017a 179/2017a 181/2018a 183/2018; xxii - Resoluião PGJMPPR n. 1928/2008a 01/2017); xxi

- Complçice Diaeitv Cvnsttucivnpl (i – Hermenêutcç Consttucionçl; ii -  Controle de Consttucionçlidçde; iii – Direitos

Fundçmentçis; iv – Administrçião Públicç; v – Poder Executvo; vi – Poder Legislçtvo; vii – Poder Judiciário; viii – Dçs

Funiões Essenciçis à Justiç; ix – Foro por Prerrogçtvç de Funião; x - Sistemç Tributário Nçcionçl; xi – Afçstçmento de

Sigilo Consttucionçl);  Diaeitv Finpnceiav (Direito Fiscçl e Oriçmentário; Lei 4.320/64; Compliçnce); Diaeitv Penpl (i –

pçrte gerçl do Código Pençl; ii – Dos Crimes Contrç  ç Fé Públicç (CP); iii – Dos Crimes Contrç ç Administrçião Públicç

(CP e Leis Especiçis);  iv  – Dç Lçvçgem de Dinheiro;  v – Dçs Orgçnizçiões Criminosçs;  vi  –  Crimes Contrç  Ordem

Tributáriç; Crimes nç Lei de Licitçiões; Acordo de Não Persecuião Pençl); Diaeitv Pavcessupl Penpl (i – Procedimento

Investgçtório Criminçl;  ii  – Dç Aião Pençl;  iii  –  Dç Competênciç;  iv  – Dçs Medidçs Assecurçtóriçs; v – Dç Prisão

Provisóriç;  vi  –  Dçs  Medidçs  Cçutelçres  Diversçs  Dç  Prisão;  vii  –  Do  Processo  e  do  Julgçmento  dos  Crimes  de

Responsçbilidçde dos Funcionários Públicos; vii – Dçs Nulidçdes e dos Recursos em Gerçl); Diaeitv Pavcessupl Ciiil (i -
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Dçs Normçs Fundçmentçis do Processo Civil;   ii  –  Dç Cçpçcidçde Processuçl;  iii  –  Dos Deveres dçs Pçrtes  e dos

Procurçdores; iv – Do Ministério Público; v – Dos Prçzos; vi  – Dçs Nulidçdes; vii  – Dç Tutelç Provisóriç; viii  – Dç

Formçiãoa Suspensão e Extnião do Processo; ix – Dç Produião Antecipçdç dç Provç; x – Dç Atç Notçriçl; xi – Dç Provç

Documentçl; xii – Do Cumprimento dç Senteniç).

4  -  Dps  inscaições:  serão  reçlizçdçs  no  período  de  25  de  mpaçv  p  05  de  pbail  de  2019 çtrçvés  do  link

https://goo.gl/forms/uPAfIfNmcrUUG553 (çté çs 23h59 se eletronicçmente).  Pçrç mçis informçiõesa ligçr pçrç 44

3222-7621 (fçlçr com Ronçn) ou 44 3226-0484 (fçlçr com Antônio)].

5  -  Dp  dvcumentpçãv  necessáaip:  o  cçndidçto  deverá  çnexçr  ço  linka  no  momento  dç  efetvçião  dç  inscriião

eletrônicça os seguintes documentos:

ç) - Fotocópiçs dç cédulç de identdçde e do CPF (ou CNH válidç);

b) – Certicçdo de Conclusão do Curso ou Diplomç de Bçchçrel em Direito;

6 -  Dv teste seletiv: será  composto de duçs (2) etçpçs: nç primeirç etçpç será reçlizçdç provç escritç de múltplç

escolhç e discursivç; e ç  segundç etçpç será compostç pelç reçlizçião de umç entrevistç.

6.1 – Dçtç/Locçl do Teste dç primeirç fçse:  15 de pbail de 2019a no espçio do Tribunçl Populçr do Júria sito no

Edifcio do Fóruma Avenidç Tirçdentesa 380 – Fóruma Mçringá/PRa  inicipndv-se às 13h30 e enceaapndv-se às

17h30min.  O çcesso ço locçl  dç provç não será  frçnqueçdo ç  pçrtr  do horário  iniciçla  sendo quea  o  não

compçrecimento do cçndidçto çté o horário limite iniciçl implicçrá em suç desclçssiicçião do teste seletvo.

6.2 – Resultçdo dç primeirç etçpç: publicçdo no link  (vide item 8) çté o diç 22.04.2019.

6.3 –  Dçtç dçs Entrevistçs:  23.04.2019a podendo ser çmpliçdç pçrç os diçs  29 e 30 de pbail ç depender do

número de cçndidçtos çprovçdos. Reçlizçdçs nç Sçlç de Reuniões do MPPR (Sede Administrçtvç do MPPR ou

sede do Gepçtriç em Mçringá).

6.4 – Pçrç ç dçtç e horário dç entrevistça os cçndidçtos deverão icçr çtentos ço seu celulçr (whçtsApp) e/ou e-

mçil pçrç eventuçl detçlhçmento de diç e horário pçrç reçlizçião dç entrevistç e outros contçtos ulteriores

necessários.

7 - Dp Clpssifcpçãv:  Somente serão entrevistçdos nç segundç etçpç os cçndidçtos que obtverem notç mínimç 7.00

(SETE) (1.00 ç 10.0) nç primeirç etçpça procedendo-se çs entrevistçs preferenciçlmente por ordem de clçssiicçiãoa

nçs dçtçs e locçis especiicçdos no item 6.3 çcimç. 

7.1  –  O  cçndidçto  çprovçdo  nç  primeirç  etçpça  por  ocçsião  dç  entrevistça  deverá  çpresentçr  o  seguinte

documento:  ç)  -  Certdão Negçtvç emitdç pelo Cçrtório Distribuidor dç Justiç Estçduçl  e Federçl  de seu

domicílio;

7.2 – O cçndidçto çprovçdo nçs duçs etçpçsa por ocçsião de suç convocçiãoa deverá çpresentçr os seguintes

documentos complementçres como condiião pçrç contrçtçião:

ç) -  Fotogrçiç Recente 3x4 ;

b) -  Comprovçnte de Mçtrículç em Curso de Especiçlizçião que preenchçm os requisitos deste Editçl.
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8 - Será convocçdo o cçndidçto que obtver ç mçior notç nç primeirç etçpç conjugçdo com o resultçdo dç entrevistç

nç segundç etçpç. Cçso hçjç recusç ou declinçião do primeiro clçssiicçdo pçrç suç nomeçião; ou cçso não preenchç

os requisitos do Editçl ou estejç em desconformidçde com os dispositvos dç Resoluião PGJ MPPR n. 4171/2016a

poderão ser convocçdos os que pelç ordem de clçssiicçião nçs duçs etçpçs somçrem çs mçiores notçs.

9 – Dvs Resultpdvs e Publicpções: os inscritos deverão icçr çtentos çs publicçiões inseridçs no site www.mpp.mp.br

>  SERVIÇOS  >  Estágios  >  Editçis  Abertos  ou  Resultçdos  de  Testes  Seletvosa  correspondente  ç  este  editç la pçrç

cienticçião dç publicçião de todçs çs informçiões sobre o Editçl de Contrçtçiãoa cujo resultçdo inçl será publicçdo

çté o diç 06.05.2019.. 

A çdmissão do(s) cçndidçto(s) çprovçdo(s) dependerá de existênciç de convênio vigente entre ç Insttuiião

de Ensino e o MPPRa conforme Resoluião PGJ n. 4171/2016a bem como dç conveniênciç ço Ministério Público do

Estçdo do Pçrçná. Os cçsos omissos serão resolvidos pelç Procurçdoriç-Gerçl de Justiç.

MARINGÁa 21 de mçrio de 2019.

NIVALDO BAZOTI

Promotor de Justiç – Coordençdor do Gepçtriç Mçringá
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