
EDITAL N.º 001/2011 - Direito 

  

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

  

A Promotora de Justiça, Dra. Ana Maria de Oliveira Santos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 20737/2008, resolve: 

  

TORNAR PÚBLICO 

  

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e 
contratação de estagiários para atuarem junto à Promotoria de Justiça da 
Comarca de Sertanópolis. 

  

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos do curso de Direito 
devidamente matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre. 

  

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará 01 
(uma) vaga existente junto à Promotoria de Justiça da Comarca de 
Sertanópolis, para o turno vespertino. Os demais aprovados formarão 
cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. 

  

03 - Do programa: as provas escritas abrangerão as disciplinas de  Direito 
Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito 
Constitucional e Estatuto da Criança e do Adolescente.   

 

04 - Das inscrições: serão realizadas no período de 10 a 21 de janeiro de 
2011, na sede da Promotoria de Justiça – Edifício do Fórum local - 
situada na Rua São Paulo, 853, Centro, Sertanópolis/PR, no horário 
compreendido entre 14 e 17 horas. 

 

05 - Da documentação necessária: o candidato deverá, no momento da 
inscrição, preencher a Ficha de Inscrição que lhe será entregue no local e 
apresentar os seguintes documentos: 

a) Certidão de matrícula em um dos três últimos anos ou semestres 
equivalentes do curso de bacharelado em Direito ou Ciências Jurídicas e 
Sociais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar pelo Ministério da 
Educação. 



b) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF. 

   

6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 28 de janeiro de 2011, na 
Promotoria de Justiça da Comarca de Sertanópolis, situada na Rua São 
Paulo, 853, Centro – Fórum – Sertanópolis, Tel.: (43) 3232-2667. às 14 
horas, sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima 
especificado implicará  sua desclassificação do teste seletivo. Os candidatos 
deverão comparecer com 30 minutos de antecedência no local do teste, 
munidos de caneta de tinta azul ou preta de material transparente, carteira 
de identidade e comprovante de inscrição. 

  

6.1- O teste seletivo terá duração improrrogável de 03 (três) horas. 

  

6.2- Não será permitida a utilização de consultas a códigos, doutrina ou 
material de qualquer natureza. 

  

6.3 – O teste seletivo de dará em apenas 02 (duas fases) de caráter 
eliminatório e classificatório, consistente em uma prova escrita, com 
questões objetivas e dissertativas e entrevista dos candidatos aprovados. 

  

7 – Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento 
da inscrição os seguintes documentos:   
 
8 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que 
atingirem a nota mínima 6,0 (seis), na prova escrita, desde que preencham 
os requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os 
dispositivos da Resolução 2076/2007, da PGJ. 

  

8.1 – Em caso de empate entre candidatos classificados, o critério de 
desempate privilegiará o candidato de maior idade, conforme Resolução 
PGJ  nº 2076/2007. 

  

8.2- Após a publicação do Edital de Classificação do teste seletivo, os 
candidatos classificados deverão apresentar certidão atualizada de 
matrícula e freqüência em um dos três últimos anos ou semestres 
equivalentes do curso de bacharelado em Direito ou Ciências Jurídicas e 
Sociais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar pelo Ministério da 
Educação. 

  



9 - Dos resultados: serão afixados na sede da Promotoria de Justiça, na 
Rua São Paulo, 853, Centro – Fórum – Sertanópolis, Tel.: (43) 3232-2667, à 
partir do dia 04 de fevereiro de 2011, às 14 horas. 

  

            A contratação dos candidatos aprovados dependerá da conveniência 
ao Ministério Público do Estado do Paraná. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça. O presente teste seletivo terá 
validade de 01 (um) ano. 

  

 

 

Sertanópolis, 05 de janeiro de 2011. 

   

 

 

ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 


