
EDITAL Nº 01/2011

Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários

do Ministério Público do Estado do Paraná.

O  Promotor  de  Justiça,  Doutor  José  Carlos  Faria  de  Castro  Vellozo,  Titular  da 

2ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Piraquara, pertencente à Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Protocolo n.º 10.129/2011, resolve

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação 

de estagiários para atuarem junto à 2ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de 

Piraquara.

1  -  Dos  requisitos: poderão  inscrever-se os  acadêmicos  do  curso  de  Direito 

devidamente matriculados a partir do 2.º ano ou 4.º semestre, contudo, no ato de 

assumir a função, o acadêmico deverá comprovar estar cursando o 3.º ano ou 5.º 

semestre,  sob  pena  de  não  poder  assumir  e  ser  chamado  o  próximo  da 

classificação.

2  -  Das  vagas  a  serem preenchidas: os  candidatos  selecionados  ocuparão  1 

(uma)  vaga existentes  junto  à  2.ª  Promotoria  de  Justiça  do  Foro  Regional  de 

Piraquara, para atuar no turno vespertino, das 13h00min às 17h00min, formando, 

os demais aprovados, cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir.

3 - Do programa

3.1 – Direito Constitucional:

Princípios  fundamentais;  direitos  e  garantias  fundamentais,  controle  de 

constitucionalidade; Ministério Público.

COMARCA DE REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
2.ª Promotorias de Justiça do Foro Regional de Piraquara

1/3



3.2 – Direito Penal:

• Parte Geral do Código Penal;

• Parte Especial do Código Penal; e

• Leis Penais Especiais: Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41)/ 

Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei  nº  8.069/90)/ 

Crimes Hediondos (Leis 8.072/90 e 8.930/94)/ Crimes relacionado às drogas (Lei  

nº 11.343/2006)/ Crimes previstos na Lei nº 10.826/03 (Armas de Fogo)/ Crimes 

contra a segurança no trânsito (Lei n. 9.503/97).

3.3 – Direito Processual Penal:

Princípios  gerais  do  Direito  Processual  Penal;  inquérito  policial;  ação  penal; 

competência; da prova; sujeitos do processo; prisão e liberdade provisória; citações 

e intimações; sentença; processos em espécie (procedimento comum; procedimento 

dos  crimes  de  competência  do  Tribunal  do  Júri;  procedimento  dos  crimes  de 

responsabilidade  dos  funcionários  públicos;  procedimento  sumário;  procedimento 

dos crimes da Lei de Tóxicos; recursos; Juizado Especial Criminal); Habeas Corpus; 

Mandado de Segurança.

4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 02 a 09 de junho de 2011, junto 

ao  gabinete  da  Secretaria  das  Promotorias  de  Justiça  do  Foro  Regional  de 

Piraquara,  situada à  Avenida Getúlio  Vargas,  n.º  1.417,  segundo  andar,  Centro, 

Edifício do Fórum de Piraquara, das 13h00min às 18h00min.

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

seguintes documentos:

a) fotocópia da cédula de identidade e CPF;

b) comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido; e

c) ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida 

pelo órgão ministerial;
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6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia  10 de junho de 2011, no Edifício do 

Fórum de Piraquara, às 13h30min sendo que o não comparecimento do candidato 

no horário acima especificado implicará na sua desclassificação do teste seletivo.

7 – Da classificação: serão classificados todos os candidatos que preencham os 

requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade com os dispositivos 

da Resolução 1952/2009, da Procuradoria-Geral de Justiça. Após a publicação do 

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

certidão de matrícula em um dos três últimos anos ou semestres equivalentes do 

curso  de  bacharelado  em Direito,  reconhecidas  ou  autorizadas  a  funcionar  pelo 

Ministério da Educação.

8 - Dos resultados: Serão afixados no átrio do Edifício do Fórum de Piraquara, no 

dia 13 de junho de 2011, às 13h30min.

 A  contratação do candidato  aprovado dependerá  da conveniência  ao  Ministério 

Público do Estado do Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-

Geral de Justiça.

Piraquara, 02 de junho de 2011.

José Carlos Faria de Castro Vellozo

Promotor de Justiça
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