
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Promotoria de Justiça da Comarca de Piraí do Sul/PR

EDITAL N.º 08/2019

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

O Promotor de Justiça, Dr. FERNANDO DE SOUZA VERANO PONTES, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 21438/2019 resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente  edital  que  estabelece  as  instruções  destinadas  à  seleção e  admissão  de

estagiários para atuarem junto à Promotoria de Justiça de Piraí do Sul/PR.

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

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado será convocado a partir de 07

de fevereiro de 2020 para ocupar 01 (uma) vaga existente junto à Promotoria de Justiça de

Piraí  do  Sul/PR  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$ 1.981,20 (um mil  novecentos  e

oitenta e um reais e vinte centavos) mais auxílio-transporte no valor de R$ R$ 198,00 (cento e

noventa e oito reais), para estagiar de segunda a sexta-feira por 6 horas/dia, das 12h às 18h ou

13h às 19h.

3 - Do programa: 

A prova conterá 08 (oito) questões dissertativas, 06 (seis) questões valendo 1,0 (um) ponto

cada  e  02  (duas)  questões  valendo  2,0  (dois)  pontos  cada,  compreendendo  o  seguinte

conteúdo programático:
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DIREITO PENAL

1. Princípios;

2. Funções do Direito Penal;

3. Garantismo Penal;

4. Funcionalismo Penal;

5. Velocidades do Direito Penal;

6. Crime Doloso;

7. Crime Culposo;

8. Tentativa;

9. Culpabilidade;

10. Teoria Geral da Pena.

PROCESSO PENAL

1. Princípios;

2. Sistemas Processuais Penais (Inquisitorial, acusatório e misto);

3. Inquérito Policial;

4. Teoria Geral das Provas;

5. Interrogatório;

6. Emendatio libelli e Mutatio libelli (art. 383 e 384 do Código de Processo Penal);

7. Nulidades (espécies e princípios).

4 -  Das inscrições:  serão realizadas no período de 04 de novembro a 29 de novembro de

2019,  na  Promotoria  de  Justiça  de  Piraí  do  Sul/PR  das  13h  às  18h  ou  pelo  e-mail

piraidosul.prom@mppr.mp.br.  Caso  o  candidato  opte  pela  inscrição  por  e-mail,  deverá

selecionar a opção de envio de “Confirmação de Leitura”. Caso não receba a confirmação de

leitura  no  prazo  de  24h  (vinte  quatro  horas),  recomenda-se  que  o  candidato  ligue  na

Promotoria de Justiça de Piraí do Sul/PR solicitando confirmação da inscrição. Telefone: (42)

3237-1453

5 -  Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento da inscrição os

seguintes documentos:
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a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo órgão

ministerial. Caso a inscrição seja realizada por e-mail, o candidato deverá requerer o modelo

da ficha de inscrição pelo e-mail piraidosul.prom@mppr.mp.br;

6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 06 (seis) de dezembro de 2019, na Escola Pirahy

EM  EF,  sita  na  Rua  XV de  Novembro,  nº  178,  às  09h  (nove  horas),  sendo  que  o  não

comparecimento  do  candidato  no  horário  acima  especificado  implicará  na  sua

desclassificação do teste seletivo. A prova terá duração de 04h (quatro horas).

7 - Da Classificação: 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 4171/2016, da PGJ. Após a publicação do

Edital  de  Classificação  do  teste  seletivo,  o  candidato  convocado  deverá  apresentar

comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido.

8 - Dos resultados: serão afixados na Promotoria de Justiça de Piraí do Sul/PR a partir do dia

13 de dezembro de 2019 às 13h.

A admissão do candidato aprovado dependerá de existência de convênio vigente entre

a  Instituição  de Ensino e  o MPPR, conforme §2º  do art.  1º  da Resolução nº  4171/2016,

dependerá da conveniência ao MPPR, bem como da comprovação da previsão do estágio no

projeto pedagógico do curso de pós-graduação, desde que verificada a compatibilidade das

atividades realizadas junto à promotoria, procuradoria ou unidade administrativa com o curso

por ele frequentado. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Piraí do Sul/PR, 1º de novembro de 2019

FERNANDO DE SOUZA VERANO PONTES

Promotor de Justiça
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