
EDITAL Nº 02/2021/CAOP CFTS

Processo de seleção para ingresso no quadro de estagiários de graduação do

Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR.

A Procuradora de Justiça Dra. Terezinha de Jesus Souza Signorini, no uso das atribui-

ções  que  lhe  são  conferidas  e  considerando  o  contido  no  Protocolo  SEI  nº

19.19.9500.0023841/2021-49, para preenchimento das vagas de graduação em Direi-

to nº 98, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de

01 (um) estagiário(a) de graduação em Direito para atuar junto ao  CENTRO DE

APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS, DE LIQUIDA-

ÇÕES  EXTRAJUDICIAIS,  DAS  FUNDAÇÕES  E  DO  TERCEIRO  SETOR  (CAOP

CFTS). 

1 - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

Para ser admitido como estagiário(a) de graduação em Direito, a(o) interessada(o) de-

verá: 

a) ser estudante do curso de graduação em Direito e estar regularmente matriculado e

frequente, a partir do terceiro ano ou quinto período (para cursos de 05 anos) e do se-

gundo ano ou quarto período (para cursos de 04 anos) em Instituições de Ensino devi-

damente conveniadas;

b) ter disponibilidade de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira; 

c) ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário(a) do Ministé-

rio Público;

d) não ter exercido, anteriormente, o total de dois anos de atividade de estágio de gra-

duação em Direito no âmbito do MPPR.

2 – DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS

O processo de seleção regulado por este Edital destina-se ao preenchimento de  01

(uma) vaga para estágio de graduação em Direito atualmente existente junto ao
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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS, DE

LIQUIDAÇÕES  EXTRAJUDICIAIS,  DAS  FUNDAÇÕES  E  DO  TERCEIRO  SETOR

(CAOP CFTS), assim como a formação de cadastro reserva, observando-se, para a

classificação, o disposto no item 6 deste Edital. 

2.1 - O(a) candidato(a) selecionado(a) será designado(a) para atuar nesta unidade mi-

nisterial por até 01 (um) ano, prorrogável por termo aditivo para igual período, totali-

zando 02 (dois) anos no máximo, desde que permaneça vinculado à instituição de en-

sino e apresente desempenho satisfatório.

2.2 - Ficam reservadas a candidatos negros 30% (trinta por cento) das vagas que vie-

rem a ser preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Resolução nº

4071/2020-PGJ. 

2.3 - Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas que

vierem a ser preenchidas por meio deste processo seletivo, nos termos da Lei Federal

nº 11.788/2008.

2.4 - A reserva de vagas dos itens 2.2 e 2.3 será aplicada considerando-se a hipótese

de aproveitamento de vagas remanescentes e a formação de cadastro reserva.

2.5 - As vagas que, eventualmente, não forem preenchidas pelos candidatos descritos

nos itens 2.2 e 2.3 serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral

de classificação.

2.6 - O cadastro reserva poderá, a critério exclusivamente do MPPR, ser utilizado por

outras unidades do Ministério Público. Em caso de aproveitamento, o(a) candidato(a)

poderá optar por aceitar a vaga da outra unidade ou permanecer no cadastro de reser-

va.

3 – DA BOLSA AUXÍLIO

O(a) candidato(a) aprovado(a) e então contratado(a) fará jus à bolsa-auxílio  de  R$

1.056,80 (um mil e cinquenta e seis reais), mais auxílio-transporte no valor de  R$

198,00 (cento e noventa e oito reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 04

(quatro) horas diárias, totalizando a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

4 – DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas por meio do encaminhamento da documentação elen-

cada no item 4.1 abaixo, no período de 07/10/2021 a 21/10/2021, até as 18h, exclusi-

vamente ao e-mail caoppciv@mppr.mp.br. 
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Todas as inscrições encaminhadas além deste horário serão automaticamente

excluídas.

4.1 - Para requerer sua inscrição, o(a) candidato(a) deverá encaminhar o formulário

anexo ao presente Edital, juntamente dos documentos elencados a seguir, ao endere-

ço eletrônico:  caoppciv@mppr.mp.br, com o título: INSCRIÇÃO TESTE SELETIVO

GRADUAÇÃO - NOME E SOBRENOME DO(A) CANDIDATO(A).

4.1.1 - Formulário de inscrição devidamente preenchido, o qual consta anexo ao final

do presente Edital; e no corpo do e-mail informando:

4.1.1.a) nome completo;

4.1.1.b) endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato.

4.1.2 - Curriculum Vitae atualizado.

4.2 - É de responsabilidade do(a) candidato(a) o preenchimento da ficha de inscrição,

bem como a manutenção de e-mail e telefones atualizados, a fim de viabilizar contato.

4.3 - A inscrição implicará conhecimento e aceitação das normas preestabelecidas do

certame  e  do  Regulamento  de  Estágios  do  MPPR,  contido  na  Resolução  nº

4.171/2016-PGJ.

4.4 - A validação da inscrição somente ocorrerá mediante confirmação de deferimento

realizada pela Secretaria do CAOP CFTS, a ser enviada via e-mail. 

4.5 - Serão indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes des-

te Edital, bem como da Resolução nº 4171/2016 da PGJ.

4.6 - A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do(a) candidato(a),

do que determina a legislação  vigente de estágio,  o  Regulamento de Estágios do

MPPR e este Edital.

4.7 - A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de irregularidades,

inexatidão de dados ou falsidade de qualquer declaração na inscrição, implicará a eli-

minação do(a) candidato(a) (extinção do contrato de estágio), cancelando-se sua ins-

crição e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e

penais cabíveis. 

5 – DO PROCESSO SELETIVO

Considerando o contexto atual de pandemia ocasionada pela propagação do CO-

VID-19 (coronavírus) e a necessidade de prevenção, controle e contenção de ris-

cos de disseminação da doença viral, em observância à segurança dos candidatos,

bem como dos membros e servidores envolvidos na realização do processo seletivo,

e, em atenção à Resolução nº 5603/2020-PGJ (que “estabelece, em caráter temporá-
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rio e excepcional, a flexibilização da obrigatoriedade de prova escrita previamente à

concessão de estágios no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, em ra-

zão do Estado de Calamidade Pública, decorrente da pandemia do Coronavírus”),  o

processo de avaliação e seleção será exclusivamente na modalidade  on-line e

compreenderá DUAS FASES, compostas por:

1ª FASE: Prova escrita; e

2ª FASE: Entrevista.

5.1 - 1ª FASE - Prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório e é destinada a

avaliar a capacidade do candidato de se expressar textualmente sobre assunto jurídi-

co afeto ao programa presente no item 5.1.4 e consistirá na entrega de parecer jurídi-

co, via e-mail para caoppciv@mppr.mp.br, em arquivo com pré-formatação padrão,

conforme modelo que será oportunamente encaminhado aos candidatos que tiverem

suas inscrições aprovadas. As instruções para a prova teórica serão enviadas ao

endereço de e-mail dos candidatos no dia 22/10/2021 às 11h. A atividade deverá

ser entregue até as 18h do dia 25/10/2021. 

5.1.1 - São critérios de avaliação:

5.1.1.a) Estrutura lógica e de argumentação (introdução, desenvolvimento e considera-

ções finais);

5.1.1.b) Adequação ortográfica;

5.1.1.c) Extensão da pesquisa e indicação de referências;

5.1.1.d) Capacidade de organização de ideias de forma clara, reflexiva e concisa;

5.1.1.e) Observância do limite de 3 laudas.

5.1.2 – O(a) candidato(a) fica advertido(a) que, comprovado plágio, será automatica-

mente desclassificado(a) e poderá responder criminalmente nos termos do artigo 184

do Código Penal.

5.1.3 - Será atribuída à prova escrita a nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Serão clas-

sificados(as) para a 2ª fase os 10 (dez) candidatos(as) mais bem avaliados(as), ou

seja, aqueles que possuírem a maior pontuação na fase 1 e que também tiverem atin-

gido nota mínima igual ou superior a 6,0 (seis). 

5.1.4 - Do Conteúdo Programático: Processo civil.  Atuação do MP como substituto

processual. Prerrogativas do MP no Processo Civil. Provas. Custeio de prova pericial.

Poder geral de cautela e medidas executivas atípicas (art. 139 do CPC).

5.2 - 2ª FASE – Entrevista: terá caráter classificatório e consiste em tão somente um

diálogo a fim de se avaliar interesses e aptidões relacionadas às atividades do estágio,

como pesquisa e realização de estudos; atividades práticas realizadas em experiên-
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cias profissionais ou de estágio anteriores e de que forma agregaram à formação pro-

fissional  do(a)  candidato(a),  notadamente em áreas afins àquelas de atribuição do

Caop CFTS; e expectativa em relação ao estágio.

5.2.1 - Os candidatos habilitados para a 2ª fase serão oportunamente contatados, por

telefone ou e-mail, para comparecerem à entrevista que será realizada de forma virtu-

al, através do aplicativo Google Meets, mediante prévio agendamento de data e ho-

rário a ser realizado pelo CAOP CFTS.

5.2.2 - Será atribuída à entrevista a nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

5.2.3 - A nota final será obtida por meio da média das notas atribuídas nas duas fases

do teste seletivo, desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e este-

jam em conformidade com os dispositivos da Resolução n° 4171/2016, da PGJ. 

5.2.4 – O(a) candidato(a) mais bem classificado(a) será o(a) candidato(a) aprova-

do(a).

6 – DAS CLASSIFICAÇÕES E DO RESULTADO

6.1 - O resultado preliminar, com o nome dos 10 (dez) candidatos(as) aprovados(as)

na 1ª fase e classificados para a 2ª fase, será divulgado através de Edital, publicado

na página da Escola Superior do MPPR. Após a publicação,  os(as) candidatos(as)

classificados(as) para a 2ª fase serão contatados via telefone ou e-mail, informados

nas suas fichas de inscrição, para orientações a respeito das entrevistas.

6.2 - O resultado final, obtido por meio da média das notas atribuídas nas duas fases

do teste seletivo, com o nome dos 10 (dez) candidatos(as), por ordem de classifica-

ção,  será divulgado  através de Edital,  publicado  na página da Escola Superior  do

MPPR. Após a publicação, o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) em primeiro

lugar na 2ª fase será contatado(a) via telefone ou e-mail, informados nas suas fichas

de inscrição, para orientações sobre a contratação.

6.3  - A  classificação  será  obtida  pela  ordem  decrescente  da  pontuação  obtida

pelos(as) candidatos(as)aprovados(as), que serão nomeados(as) para ocupar as va-

gas disponibilizadas, obedecendo-se estritamente a essa ordem.

6.4 - Caso haja empate, serão classificados(as) tantos quantos forem os(as) candida-

tos(as) empatados(as) na 10ª posição.

6.5 - No caso de empate na pontuação para os primeiros lugares, terá preferência o(a)

candidato(a) que tiver maior idade, assim considerando ano, mês e dia de nascimento.

6.6 - O prazo de validade desta seleção pública é de 01 (um) ano, contado da data da

divulgação do resultado final da seleção.
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7 – DA CONVOCAÇÃO: 

7.1 - A convocação observará a classificação, conforme disposto no item 6 deste Edi-

tal. 

7.2  -  Será  convocado(a)  o(a)  primeiro(a)  candidato(a)  aprovado(a)  e

classificado(a) no processo seletivo a fim de ocupar a vaga disponível no CAOP

CFTS.

7.3 - O resultado final será divulgado no site oficial do MPPR, na página da Escola Su-

perior do MPPR, Divisão de Estágios, e nas páginas do CAOP CFTS https://fundaco-

es.mppr.mp.br/ e https://civel.mppr.mp.br/, em até 05 (cinco) dias úteis após a realiza-

ção das entrevistas. 

7.4 - A convocação oficial será feita por telefone e/ou endereço eletrônico informado

na inscrição.

7.5 - Após a convocação, o(a) candidato(a) terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para se

manifestar, podendo aceitar a vaga ofertada ou desistir do processo seletivo, sendo

automaticamente excluído do cadastro de reserva no caso de desistência.

7.6 - Em caso de recusa, reclassificação ou desistência, será convocado para a vaga

o(a) candidato(a) seguinte na ordem de classificação.

7.7 - A desistência tratada no item 7.5, do presente Edital, é irretratável.

7.8 - Será considerado desistente o(a) candidato(a) que não responder à convocação

no prazo estipulado pelo item 7.5, do presente Edital.

7.9 - Caso aceite a vaga ofertada, o(a) candidato(a) deverá enviar via e-mail, para ca-

oppciv@mppr.mp.br, em formato PDF, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da

convocação, os documentos relacionados no Art. 21 §1º, do Regulamento de Estágios

do MPPR.

7.10 - A falta de qualquer um dos documentos a que se refere o item 7.9 do presente

Edital implicará a não admissão do candidato aprovado e a desistência tácita, ocasião

em que será chamado o candidato seguinte na ordem de classificação.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 - Este Edital e o Regulamento de Estágios do MPPR ficarão à disposição para

consulta na unidade realizadora do presente processo seletivo e na página da Divisão

de Estágios do MPPR.
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8.2 - A contratação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) também dependerá da con-

veniência para o MPPR.

8.3 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral  da Escola Superior do

MPPR.

8.4 - Para o esclarecimento de dúvida e/ou solução de qualquer problema na ins-

crição, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato pelo telefone (41) 32504840.

Curitiba, 06 de outubro de 2021.

Terezinha de Jesus Souza Signorini

Procuradora de Justiça - Coordenadora 
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

GÊNERO: ⬜M ⬜F

⬜não binário

DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G.: C.P.F.:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

CURSO: TURNO:

DISPONIBILIDADE DE TURNO:

⬜SOMENTE MANHÃ

⬜SOMENTE TARDE

⬜MANHÃ OU  TARDE
COMO FICOU SABENDO DESTE

TESTE SELETIVO?

⬜EDITAL AFIXADO EM MURAL

⬜AMIGOS

⬜EDITAL  NA  PÁGINA  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO

⬜OUTRO:
Deseja se inscrever para concorrer às vagas de concorrência especial nos termos da

reserva de vagas amparada nas Resoluções PGJ nº 4171/2016 e 4071/2020?

(   ) Não (   ) Sim, cotas raciais ( ) Sim, cotas para pessoas com defi

ciência

,        de __________ de 2021.

____________________________________
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NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO
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