
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 02/2019

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

A Promotora de Justiça, Dra. DANIELA CRISTINA ARONE MOGONE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas, especialmente através do Protocolo nº 3161/2019, resolve:

TORNAR PÚBLICO

a  RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019  que estabeleceu as instruções destinadas à seleção e
admissão de estagiários – nível de Pós-Graduação para atuarem junto à 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DO FORO REGIONAL DE SARANDI – COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ.

Assim, onde se lê:

7.1.3 – Os(As) candidatos(as) deverão comparecer munidos do comprovante de inscrição, documento de
identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e prancheta.
7.1.4 – A prova dissertativa somente será corrigida se o(a) candidato(a) acertar no mínimo 50% (cinquenta
por cento) das questões da prova objetiva.

Leia-se:

7.1.3 – Os(As) candidatos(as) deverão comparecer munidos do comprovante de inscrição, documento de
identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, prancheta e/ou legislação referente as
matérias do edital sem anotação ou comentário.
7.1.4 – A prova dissertativa somente será corrigida se o(a) candidato(a) acertar no mínimo 70% (setenta por
cento) das questões da prova objetiva.
7.1.5  – Será desclassificado(a)  o(a) candidato(a) que não comparecer no local  da prova até  o horário
previsto para seu início; não atingir a nota mínima de 7,0 na prova escrita ou infringir qualquer outra regra
deste edital ou da legislação aplicável. 
7.1.6 – O resultado da Primeira Fase será divulgado no dia 08 de maio de 2019, a partir das 17 horas, no
Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça de Sarandi.

Assim, onde se lê:

7.2.1 – A prova oral e entrevista serão aplicadas, individualmente, seguindo a ordem de inscrição, no dia 03
de maio de 2019 (sexta-feira), a partir das 13h30min, no  Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça de
Sarandi,  sito  a  Avenida  Maringá,  nº  3033,  Sarandi/PR, sendo  que  o  não  comparecimento  do(a)
candidato(a) até o horário de início acima especificado implicará na sua desclassificação do teste seletivo.
7.2.2 – A prova de cada candidato(a) terá duração máxima de 15 (quinze) minutos.
7.2.3 – Os(As) candidatos(as) deverão comparecer munidos de documento de identidade com foto.

Leia-se:

7.2.1 – A prova oral e entrevista serão aplicadas, individualmente, seguindo a ordem de classificação na
Primeira Fase, no dia  10 de maio de 2019 (sexta-feira),  a partir  das 13h30min,  no  Gabinete da 3ª
Promotoria  de  Justiça  de  Sarandi,  sito  a  Avenida  Maringá,  nº  3033,  Sarandi/PR, sendo  que  o  não
comparecimento  do(a)  candidato(a)  até  o  horário  de  início  acima  especificado  implicará  na  sua
desclassificação do teste seletivo.
7.2.2 – A prova de cada candidato(a) terá duração máxima de 15 (quinze) minutos.
7.2.3 – Os(As) candidatos(as) deverão comparecer munidos de documento de identidade com foto.

A  ssim, onde se lê:  



9 – Dos resultados: o resultado final será afixado na porta do Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça de
Sarandi, a partir das 14 horas do dia 07 de maio de 2019 e publicado na página do Ministério Público do
Estado do Paraná – “Estágios --- Quero Estagiar --- Resultados de testes seletivos” (www.ceaf.mppr.mp.br).

Leia-se:

9 – Dos resultados: o resultado final será afixado na porta do Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça de
Sarandi, a partir das 14 horas do dia 15 de maio de 2019 e publicado na página do Ministério Público do
Estado do Paraná – “Estágios --- Quero Estagiar --- Resultados de testes seletivos” (www.ceaf.mppr.mp.br).

Sarandi, 22 de abril de 2019.

DANIELA CRISTINA ARONE MOGONE
Promotora de Justiça

http://www.ceaf.mppr.mp.br/
http://www.ceaf.mppr.mp.br/


ANEXO 01
Teste seletivo para o Quadro de Estagiários de pós-graduação junto à

3ª Promotoria de Justiça de Sarandi

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

GÊNERO:     M  F 

  não binário 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G.: C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

ANO LETIVO: TURNO: SUPLETIVO:      S    N

DIPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ             SOMENTE TARDE             MANHÃ OU TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 AMIGOS                                                                                         OUTRO:

 Sarandi,____ de________________de 2019.

______________________________________________________________________
NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO

Visto do Funcionário_____________

OBS: Serão  indeferidas  as inscrições  que não preencham os requisitos constantes  do  Edital,  bem como da Resolução
1952/2009 da PGJ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Comprovante de Inscrição para o Teste Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação para o Quadro de Estagiários junto
à 3ª Promotoria de Justiça de Sarandi.

NOME/ASSINATURA: VISTO DO FUNCIONÁRIO

Comparecer munido deste comprovante, cédula de identidade, caneta preta e prancheta, no dia 03 de MAIO de 2019 (sexta-feira), as
09h00min, no Tribunal do Juri do Fórum Regional de Sarandi, sito à Avenida Maringá, nº 3033, Sarandi/PR para a realização do
teste seletivo.
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