MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 01/2012.

Teste seletivo para ingresso ao quadro de Estagiário de Ensino
Médio do Ministério Público do Estado do Paraná.

O Promotor de Justiça, Dr. LUCAS JUNQUEIRA BRUZADELLI
MACEDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Protocolo n.º 19258/2010, resolve

TORNAR PÚBLICO
o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à
seleção e contratação de estagiário de ensino médio para
atuarem junto à única Promotoria de Justiça da Comarca de
Terra Rica.

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os alunos de ensino
médio, devidamente matriculados e com freqüência assídua,
desde que tenham 16 anos de idade no ato da posse.
2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado
ocupará a única vaga de Estagiário de Ensino Médio existente
junto à Promotoria de Justiça de Terra Rica, com carga horária
de 04 horas diárias, bolsa auxílio no valor de R$600,00 e vale
transporte no valor de R$110,00. Os demais aprovados formarão
cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir.

3 – Da Prova:
1ª FASE: Redação – análise da gramática de dissertação de 30
linhas – Valor: 6,0 pontos.
2ª FASE: Digitação de texto em Word no computador por 1
minuto – Valor: 4,0 pontos.
4a) A prova de redação terá duração de 1:30 h.
b) A correção será somente de erros de gramática, sendo que
cada erro descontará 0,2 no valor máximo da nota (6,0
pontos).
c) Cada palavra digitada corretamente na Prova de Digitação
dará 0,1 ponto ao candidato, sendo de 4,0 pontos o valor
máximo da nota. O tempo da prova de digitação é de 1
minuto, sendo o texto igual a todos os candidatos.
d) Serão chamados à 2ª fase os candidatos que tiverem nota a
partir de 4,4 pontos na Dissertação ou, não havendo
candidatos com esta nota, os 10 primeiros colocados.
5 - Das inscrições: serão realizadas no período de 01/11/12 a
14/11/12, na Promotoria de Justiça desta Comarca, das 12:00 às
17:00 horas.
6 - Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no
momento da inscrição os seguintes documentos:
a) Fotocópias da cédula de identidade.
b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para
o teste, fornecida pelo órgão ministerial.
7 - Do teste seletivo: será aplicado nos dias de 19 de novembro
(1ª FASE), das 08:30 às 10:00 horas; e dia 22 de novembro (2ª
FASE), das 15:00 às 17:00 horas, nas dependências do Fórum
local, sendo que o não comparecimento do candidato no horário

acima especificado implicará sua desclassificação do teste
seletivo.
8 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que
atingirem a nota mínima: 6,00 (seis), desde que preencham os
requisitos constantes deste Edital e estejam em conformidade
com os dispositivos da Resolução 149/03, da PGJ.
Após a publicação do Edital de Classificação do teste
seletivo, os candidatos classificados deverão apresentar certidão
de matrícula e freqüência em um dos dois últimos anos
equivalentes do curso em questão, reconhecidos ou autorizados
a funcionar pelo Ministério da Educação.
9 - Dos resultados: serão afixados na sede da Promotoria de
Justiça de Terra Rica, a partir do dia 23 de novembro de 2012.

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.

Terra Rica, 16 de outubro de 2012.

Lucas Junqueira Bruzadelli Macedo
Promotor de Justiça

