
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL N.º 01/2011 (retificação do edital nº 01/2010) 

 
Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiário bolsista 

(REMUNERADO) do Ministério Público do Estado do Paraná 
 
O Promotor de Justiça da Comarca de Rebouças/PR, Murilo Cezar 

Soares e Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 
23026/2010, em razão do período de férias em todas as instituições de ensino nas 
faculdades de ensino superior do curso de direito, bem como com o objetivo de 
ampliar a possibilidade de concorrência, resolve retificar o edital nº 01/2010, 
datado de 08 de dezembro de 2010, alterando as datas anteriormente fixadas na 
seguinte forma: 

 
  
1 - Das inscrições: serão realizadas no período de 09 de dezembro de 2010 a 23 de 
fevereiro de 2011, na Promotoria de Justiça de Rebouças/PR, situada no Fórum da 
Comarca de Rebouças, das 13h00min às 17h00min. 
 
2 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 24 de fevereiro de 2011, no salão do Júri 
da Comarca de Rebouças, situado no Fórum da Comarca de Rebouças, às 
13h00min, com duração de 04 (quatro) horas, sendo que o não comparecimento do 
candidato no horário acima especificado implicará sua desclassificação do teste 
seletivo. 
 
3 - Dos resultados do teste seletivo: serão afixados na sede da Promotoria de 
Justiça a partir do dia 25 de fevereiro de 2011, às 13h30min. 
 
4 – Da entrevista: os candidatos aprovados no teste seletivo referido nos itens “6” 
a “8” do edital nº 01/2010 serão entrevistados na sede da Promotoria de Justiça de 
Rebouças, no dia 28 de fevereiro de 2011, a partir das 13h30min, tendo a entrevista 
caráter classificatório e eliminatório. Avaliar-se-á na entrevista a disponibilidade de 
horário, currículo, experiência do candidato, bem como sua adequação ao perfil do 
Ministério Público. 
 
 Os demais itens do edital nº 01/2010, expedido pela Promotoria de Justiça 
da Comarca de Rebouças, que não foram objeto do presente edital, permanecem 
inalterados. 
 

Rebouças, 11 de janeiro de 2011.  
 

 
Murilo Cezar Soares e Silva 

Promotor de Justiça 


