
EDITAL Nº 02/2011- PRM JOAÇABA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR, NA ÁREA DE DIREITO, PARA A PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC

O  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  NO  MUNICÍPIO  DE 

JOAÇABA/SC, com fundamento no Regulamento do Programa de Estágio do 

Ministério Público da União aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 378/2010, 

alterada pela Portaria PGR/MPU nº 576/2010 e Portaria PGR/MPU nº 155, de 

30  de  março  de  2011, faz  saber  que  se  encontram abertas  as 

inscrições para candidatos ao estágio Nível Superior, área do 

Direito,  no  Ministério  Público  Federal,  cuja  seleção  observará  o 

contido no presente edital:

Art.  1º  -  O  processo  seletivo  destina-se  ao  preenchimento 

imediato de 01 (uma) vaga para estagiário de Direito, na sede da Procuradoria 

da  República  no  Município  de  Joaçaba/SC  e  formação  de  cadastro  de 

reserva,   para  convocação  dos  candidatos  aprovados  de  acordo  com  a 

classificação  no  presente  certame  e  as  necessidades  da  Procuradoria  da 

República no Município de Joaçaba/SC.

§ 1º Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas 

oferecidas para preenchimento por candidatos com deficiência, desde que as 

atividades dos estágio sejam compatíveis com a deficiência, ressalvando-se a 

obtenção de classificação anterior na lista geral de candidatos aprovados na 

presente seleção.
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§ 2º Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas 

oferecidas para preenchimento por candidatos participantes do Sistema de 

Cotas  para  Minorias  Étnico-Raciais,  ressalvando-se  a  obtenção  de 

classificação  anterior  na  lista  geral  de  candidatos  aprovados  na  presente 

seleção.

§ 3º Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente aos 

candidatos  com  deficiência  e  na  vaga  seguinte,  11ª,  21ª,  31ª  e  assim 

sucessivamente, convoca-se o candidato participante do Sistema de Cotas 

para Minoria Étnico-Raciais.

Art. 2.º -  O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano a 

contar da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por mais um 

ano. Neste período todos os classificados terão preferência no chamamento 

às vagas que porventura sejam abertas.

§1º  –  O  estagiário  desenvolverá  suas  atividades  na  Área 

Jurídica e, sob orientação do Procurador da República, promoverá trabalhos 

de pesquisa doutrinária e jurisprudencial e o exame de autos de processos 

judiciais e administrativos, auxiliando na elaboração de peças jurídicas.

§2º– O estágio a que se refere o presente edital é de quatro horas 

diárias, no período vespertino, sendo oferecida ao estagiário bolsa de estudo 

no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, mais vale transporte, 

além de seguro contra acidentes pessoais. O tempo máximo de estágio é de 2 

(dois) anos.

§3º - Todas as regras do estágio estão previstas na Lei nº 11.788, 

de  25  de  setembro  de  2008  e  nas  Portarias  PGR/MPU  nn.  378/2010  e 

576/2010, podendo ser acessadas no site www.pgr.mpf.gov.br.

Art. 3º -   Poderão inscrever-se no processo seletivo os alunos 

do  Curso  de  Direito  das  Instituições  de  Ensino  Superior  conveniadas, 
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mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento-padrão de inscrição, devidamente preenchido, a 

ser retirado no local da inscrição;

II  -  certidão  da  Instituição  de  Ensino,  comprovando  que  o 

candidato está matriculado e que concluiu 40% (quarenta por cento) da carga 

horária ou dos créditos do curso, ressalvada a condição especificada no §1º 

deste artigo;

III - fotocópia da carteira de identidade e CPF;

IV  -  No  caso  de  candidato  com  deficiência,  deverá  ser 

apresentado  laudo  médico  original  ou  em cópia  autenticada,  expedido  no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, do qual 

conste expressamente que a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e 

seus incisos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações;

V - No caso de candidato optante pelo Sistema de Cotas para 

Minorias étnico-Raciais deverá assinar declaração específica de opção para 

participação da seleção por esse sistema, nos termos do art. 2º da Portaria 

PGR/MPU nº 02, de 30 de março de 2011.

§1º - Para a admissão, manutenção e/ou renovação do vínculo de 

estágio,  deverá o requerente comprovar estar regularmente matriculado na 

Instituição de Ensino respectiva.

§2º – Em nenhuma hipótese será admitido à função de estagiário 

o candidato que esteja a menos de 6 (seis) meses da conclusão do curso. 

Considera-se  conclusão  do  curso  o  término  do  último  semestre  letivo, 

anteriormente à colação de grau.

§3ª - É vedado ao estagiário o exercício de qualquer atividade 

concomitante  em  outro  ramo  do  Ministério  Público,  em  órgãos  do  Poder 
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Judiciário, na Defensoria Pública da União e dos Estados, na Polícia Civil ou 

Federal e na advocacia pública ou privada ou nos seus órgãos de classe.

§4ª - O servidor integrante das carreiras do Ministério Público da 

União, que declinar interesse em realizar estágio nas unidades do ramo em 

que for lotado deverá participar da seleção pública.

§5º – A lista de Instituições de Ensino Superior do  caput  não é 

taxativa,  podendo  se  inscrever  acadêmicos  de  outras  instituições  que 

mantenham convênio com outros órgãos da Procuradoria da República do 

Estado de Santa Catarina.

§6º  A inscrição  do  candidato  implicará  conhecimento  e  tácita 

aceitação  das  normas  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  nos 

dispositivos  legais  que  o  fundamentam,  das  quais  não  poderá  alegar 

desconhecimento.

Art. 4º -  As inscrições dos interessados serão realizadas na sede da 

Procuradoria  da  República  no  Município  de  Joaçaba,  situada  na  Rua Getúlio 

Vargas, 540, sala 201, Ed. Joaçaba Tower, Centro – Joaçaba/SC, de 05/09/2011 

a 16/09/2011, no período das 13:00 às 18:00 horas, mediante apresentação da 

documentação exigida no art. 3º.

Art.  5º  -  Os  candidatos  inscritos  estarão  convocados  para 

processo  seletivo,  constituído  de  uma  prova.  A  prova  será  de  língua 

portuguesa  e  conhecimentos  específicos  na  área  do  Direito,  restrito  aos 

tópicos do programa que está no Anexo.

§1º - A prova será dividida em três partes, somando peso 100 

(cem):

a) 4 (quatro) questões discursivas, com peso 40 (quarenta), com 

tema constante no programa;
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b) 20  (vinte)  questões  objetivas,  com  igual  valor  e  peso  50 

(cinquenta),  podendo  abranger  quaisquer  dos  tópicos  do 

programa, de forma aleatória;

c) 5 (cinco) questões de língua portuguesa, com peso 10 (dez), 

que  abrangerão  os  seguintes  tópicos:  crase,  concordância 

verbal, concordância nominal e acentuação.

§2º- Nas questões descritivas será priorizado: 1) conhecimento 

sobre o assunto; 2) raciocínio lógico e clareza nas ideias; 3) uso adequado 

das regras da língua portuguesa.

§3º - A prova terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada no 

dia  19/09/2011, às  14  horas,  na  Universidade  do  Oeste  de  Santa 

Catarina (UNOESC),  Campus Joaçaba.  Caso ocorra  mudança do local  de 

aplicação da prova, todos os candidatos serão previamente comunicados.

§4º-   Não  será  admitida  nenhuma  espécie  de  consulta  à 

legislação, jurisprudência ou a obras de doutrina. 

§5º-  É aconselhável que os candidatos compareçam no dia da 

prova  com trinta minutos de antecedência, sendo vedado o ingresso na sala 

de provas, em qualquer hipótese, após às   13:55 horas.  

Art. 6º - O candidato que  não obtiver a nota igual ou superior a 

50 (cinquenta) pontos estará automaticamente eliminado.

Art. 7º – A divulgação do gabarito oficial das questões objetivas 

e o espelho das questões discursivas será no dia 20/09/2011.

§ 1º Poderá ser apresentado recurso das questões objetivas até o 

dia 22/09/2011. O prazo expira às 18:00 h, no mesmo local da inscrição.

Art.  8º  – O  resultado  do  certame  será  divulgado  em 
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26/09/2011,  na sede da Procuradoria da República em Joaçaba/SC e no 

site www.prsc.mpf.gov.br.

Art. 9.º - O prazo limite para recurso das questões discursivas é 

dia 28/09/2011. O prazo expira às 18:00 h, no mesmo local da inscrição.

§1º - O recurso deve conter folha de rosto com a identificação do 

candidato,  permitindo  sua  remoção  quando  da  análise  do  seu  mérito, 

evitando-se, assim, qualquer identificação do  recorrente.

§2º – Não será conhecido o recurso de candidato que identificar 

as suas razões recursais. 

Art. 10 –  Os recursos da prova objetiva beneficiam todos os 

candidatos, pois a nulidade é considerada questão correta para todos.

§1º - O recurso das questões discursivas só beneficia os demais 

candidatos caso o seu mérito seja objetivo e geral.

Art. 11. A divulgação do julgamento dos recursos e do resultado 

final será dia 03/10/2011.

Art.  12  -  É  ônus  dos  candidatos  manterem  atualizado  seus 

dados cadastrais, em especial o endereço e e-mail para contato. O Ministério 

Público Federal não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes 

de alterações de dados cadastrais não comunicadas.

Art.  13 –  O Procurador  da  República  signatário  do  presente 

edital coordenará o processo seletivo em todas as etapas.

Art.  14 –  O presente  edital  deve  ser  publicado  na  sede  da 

Procuradoria da República no Município de Joaçaba e, com anuência, nos 

seguintes locais:  na Procuradoria da República de Concórdia,  no mural  da 
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Justiça Federal de Joaçaba, Fórum de Joaçaba e Herval do Oeste, OAB de 

Joaçaba, além das instituições mencionadas no art. 3º.

§1º  -  O  presente  edital  será  encaminhado  à  Procuradoria  da 

República de Santa Catarina para fins de divulgação na respectiva página da 

internet (www.prsc.mpf.gov.br).

Joaçaba/SC, 19 de agosto de 2011.

DANIEL RICKEN
Procurador da República

ANEXO 

PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 2011

PORTUGUÊS
Crase, concordância verbal, concordância nominal e acentuação.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Constituição:  conceito,  objeto  e  classificações.  Direitos  humanos  e direitos 
fundamentais:  aspectos  históricos,  características  e  classificações. 
Aplicabilidade  das  normas  constitucionais.  Interpretação  das  normas 
constitucionais. Do controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Ações 
constitucionais.  Princípios  fundamentais.  Dos  direitos  e  garantias 
fundamentais. Dos deveres individuais e coletivos. Dos direitos políticos. Dos 
partidos políticos. Da organização do Estado. Bens da União. Competências 
legislativa e administrativa dos entes federados. Da organização dos poderes. 
Da Justiça Federal. Do Ministério Público Federal (Lei Complementar 75/93) 
Da ordem social. Do meio ambiente.

DIREITO CIVIL
Lei  de introdução ao Código Civil:  características e função. Parte geral  do 
Código Civil.  Código de Defesa do Consumidor.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Noções gerais de Direito Processual. Aplicação da lei processual no tempo e 
no  espaço.  Interpretação  da  lei  processual.  Princípios  constitucionais  do 
processo.  Jurisdição:  conceito,  características,  finalidade,  princípios  e 
espécies.  Competência.  Organização  judiciária.  Conexão  e  continência. 
Ministério Público. Funções essenciais à Justiça. Ação. Conceito. Elementos. 
Condições.  Classificação.  Processo.  Conceito.  Natureza  jurídica. 
Classificação. Processo e Procedimento. Formação, suspensão e extinção do 
processo.  Atos  processuais:  conceito,  classificação  e  forma.  Comunicação 
dos  atos  processuais:  citação  e  intimação.  Prazos  processuais.  Partes: 
capacidade processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Denunciação 
à lide. Chamamento ao processo. Nomeação à autoria. Oposição. Assistência. 
Procedimento  comum  ordinário  e  procedimento  sumário.  Petição  inicial. 
Requisitos. Indeferimento. Pedido. Cumulação de Pedidos. A resposta do réu. 
Revelia  e  seus  efeitos.Tutela  antecipada.  Apelação.  Agravo.  Embargos 
Declaratórios.

DIREITO PENAL
Aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e anterioridade. A lei penal no 
tempo no espaço. O fato típico e os seus elementos. Relação de causalidade. 
Culpabilidade.  Superveniência  de  causa  independente.  Crime  consumado, 
tentado  e  impossível.  Desistência  voluntária  e  arrependimento  eficaz. 
Arrependimento posterior. Crime doloso, culposo e preterdoloso. Erro de tipo. 
Erro  de  proibição.  Erro  sobre  a  pessoa.  Coação  irresistível  e  obediência 
hierárquica. Causas excludentes de ilicitude. Perdão judicial.  Imputabilidade 
penal.  Concurso de pessoas.  Concurso de crimes.  Das penas.  Suspensão 
condicional da pena. Livramento condicional. Ação Penal Pública e Privada. 
Extinção  da  punibilidade.  Crimes  contra  a  fé  pública.  Crimes  contra  a 
administração pública. Crimes contra a ordem tributária. Lei 11.343/2006. Lei 
9.605/98.  Legislação  relativa  ao  crime  de  tortura.  Legislação  relativa  aos 
crimes hediondos. Transação penal e suspensão condicional do processo na 
Justiça Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração  Pública.  Estrutura  administrativa:  conceito,  elementos  e 
poderes do Estado,  organização do estado e da Administração,  Entidades 
políticas  e  administrativas,  órgãos  e  agentes  públicos.  Atividade 
administrativa:  conceito,  natureza  e  fins,  princípios  básicos,  poderes  e 
deveres do administrador público, o uso e o abuso do poder. Organização 
administrativa  da  União.  Administração  direta  e  indireta.  Autarquias. 
Fundações  Públicas.  Empresas  Públicas.  Sociedades  de  Economia  Mista. 
Agências  Reguladoras.  Poderes  Administrativos:  Poder  vinculado,  poder 
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder 
de polícia. Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos, classificação, 
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espécies, invalidação. Processo Administrativo. Lei nº 9.784/99. Prescrição, 
decadência  e  preclusão.  Licitação:  princípios,  obrigatoriedade,  dispensa  e 
inexigibilidade,  procedimentos,  anulação  e  revogação,  modalidades. 
Contratos Administrativos:  conceito,  características,  formalização.  Execução 
do contrato: direitos e obrigações das partes, acompanhamento, recebimento 
do  objeto,  extinção,  prorrogação  e  renovação  do  contrato.  Inexecução  do 
contrato:  causas  justificadoras,  conseqüências  da  inexecução,  revisão, 
rescisão e suspensão do contrato. Serviços públicos: conceito, classificação, 
regulamentação e controle, requisitos, competência para prestação, formas e 
meios  de  prestação  do  serviço,  concessão,  permissão,  autorização. 
Intervenção do Estado na propriedade: noções gerais, servidão administrativa, 
requisição,  ocupação,  limitação  administrativa.  Desapropriação:  conceito, 
características, fundamentos, requisitos constitucionais, objeto, beneficiários, 
indenização  e  seu  pagamento,  desapropriação  indireta  e  por  zona.  Bens 
públicos: conceito, utilização, afetação e desafetação, regime jurídico, formas 
de  aquisição  e  alienação.  Controle  da  Administração  Pública:  controle 
administrativo, controle legislativo, controle pelo Tribunal de Contas, controle 
judiciário.  Responsabilidade  Civil  do  Estado:  responsabilidade  objetiva, 
reparação do dano. Improbidade Administrativa. Lei nº 8.429/92. 
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