
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 01/2021

TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MPPR DE

ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

O Promotor  de Justiça  GUILHERME DE BARROS PERINI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Processo SEI nº 19.19.9005.0005618/2021-42, resolve:

TORNAR PÚBLICO

o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiário(a)
de Ensino Médio para atuar junto à Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas.

1.    Dos requisitos  :  poderão  se  inscrever  no  processo  de  seleção  os  estudantes  de  ensino  médio: 1)
regular, devidamente matriculados a partir do 2º ano; 2) profissionalizante integrado em qualquer área de
conhecimento,  devidamente  matriculados  a  partir  do  2º  ano;  3)  profissionalizante  subsequente  em
Administração, a partir do 1º ano. Os candidatos aprovados, no momento da convocação, deverão ter
idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, sob pena de perda do direito à vaga..

2.     Das vagas a serem preenchidas  : o(a) candidato(a) selecionado(a) ocupará  01 (uma)  vaga existente
junto à Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas, no
período matutino ou vespertino, exercendo as atividades de estágio inicialmente de forma remota, tendo em
vista  as  medidas  adotadas  para  prevenção,  controle  e  contenção  de  riscos  de  disseminação  do
Coronavírus. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham a
surgir. 

2.1 Ficam reservadas aos negros e pardos 30% (trinta por cento) das vagas que vierem a ser preenchidas
por meio deste processo seletivo, nos termos das Resoluções PGJ 4171/2016 e 4071/2020. O percentual
será aplicado levando-se em consideração o número de aprovados a cada fase;

2.2  Ficam reservadas  às  pessoas  com deficiência  10% (dez  por  cento)  das  vagas  que  vierem a  ser
preenchidas por meio do  processo seletivo,  nos termos da Lei Federal  nº 11.788/2008  e do art.  34 da
Resolução PGJ 4171/2016;
2.2.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no processo seletivo, desde que
as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, conforme
estabelecem o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal e a Lei nº 7.853, de 24/10/1989, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
2.2.2. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias especificadas no Decreto
Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
2.2.3. Aos candidatos com deficiência serão resguardadas as condições previstas no art. 54 da Lei Estadual
nº 18.419, de 07/01/2015, e no art. 2º do Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, assegurando-se-lhes a
participação no processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário de aplicação das provas e à
nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
2.2.4. Os candidatos com deficiência que no ato da inscrição especificarem sua condição, caso necessitem
de tratamento diferenciado  no dia da realização das provas,  deverão requerê-lo por escrito, durante o
período das inscrições (de 1º a 05/03/2021) , mediante o encaminhamento da requisição para o e-mail
projetosemear@mppr.mp.br1,  indicando  as  condições  diferenciadas  necessárias. O  laudo  médico
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a provável causa da

1 Decreto Federal nº 9.508/2018 
Art. 4º Fica assegurada a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas de que trata o inciso III
do art. 3º à deficiência do candidato, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e a adaptações
razoáveis, observado o disposto no Anexo.
§  1º  O  candidato  com deficiência  que  necessitar  de  tratamento  diferenciado  na  realização  das  provas  deverá
requerê-lo, no ato de inscrição no concurso público ou no processo seletivo de que trata a Lei nº 8.745, de 1993, em
prazo determinado em edital, e indicará as tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a
realização das provas.
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deficiência,  deverá  ser  apresentado  à  Coordenação  do  Comitê  de  Enfrentamento  às  Drogas após a
realização  da  prova  de  conhecimentos,  mediante  convocação  específica  para  este  fim,  sendo
assegurada a alteração de inscrição para as vagas de livre concorrência nos casos em que o laudo médico
não se enquadrar nos critérios legais para definição de pessoa com deficiência.2

2.2.5.  O  candidato  inscrito  como  deficiente  deverá  encaminhar  o  requerimento  e  o  laudo  médico  ao
endereço eletrônico acima especificado (projetosemear@mppr.mp.br) até as 18h do dia 13/03/2021, com o
assunto LAUDO MÉDICO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
2.2.6. Os candidatos que não atenderem, dentro dos prazos previstos, aos dispositivos mencionados nos
itens 2.2.4 e 2.2.5, não serão considerados deficientes e não terão a prova especial preparada.
2.2.7. Os candidatos que se declararem com deficiência, se aprovados no  processo seletivo,  terão seus
nomes publicados em lista à parte e também na lista geral de classificação.
2.2.8. Os  candidatos  com  deficiência  que  não  realizarem  a  inscrição  conforme  as  instruções
constantes deste edital não poderão impetrar recurso em favor de sua situação.
2.2.9. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na ficha
de inscrição não se constate, devendo constar apenas na lista de classificação geral de aprovados.

2.3 A reserva de vagas dos itens 2.1 e 2.2 será aplicada considerando-se a hipótese de aproveitamento de
vagas remanescentes e a formação de cadastro de reserva;

2.4 As vagas que eventualmente não forem preenchidas pelos candidatos descritos nos itens  2.1 e  2.2
serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação;

2.5  O  cadastro  de  reserva  poderá,  a  critério  exclusivamente  do  MPPR,  ser  utilizado  por  outras
unidades/promotorias. O candidato poderá optar em aceitar a vaga da outra unidade ou permanecer no
cadastro de reserva.

3.   D  a bolsa-auxílio:  
O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e quarenta
centavos),  para estagiar  de segunda a sexta-feira,  por  4 (quatro) horas  diárias,  inicialmente de forma
remota. Após o retorno das atividades presenciais o candidato também fará jus ao auxílio-transporte no
valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

4. D  as inscrições  : 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 1º a 05/03/2021, exclusivamente por e-mail em que conste
como assunto da mensagem “INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO” e o nome do(a) candidato(a), e
mediante  o  envio de  cópia  dos  documentos  necessários (item  5),  encaminhada  ao  endereço:
projetosemear@mppr.mp.br. Para informações complementares, os candidatos podem entrar em contato
com a Coordenação por meio dos telefones (41) 3250-8748 ou (41) 3250-8707.

5.    Da  documentação  necessária  :  o(a)  candidato(a) deverá,  obrigatoriamente, enviar  os  seguintes
documentos digitalizados*:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida no Anexo I; 
c) Currículo  ou  carta  de  apresentação mencionando a  formação,  as  habilidades,  competências,  os
cursos e eventuais lugares onde o(a) candidato(a) já estagiou;
d) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido e histórico escolar contendo
as notas  alcançadas durante  o  Ensino  Médio  Regular  / Ensino  Médio  Profissionalizante  integrado  em
qualquer área de conhecimento / Ensino Médio Profissionalizante subsequente em Administração.
*  As inscrições SOMENTE SERÃO DEFERIDAS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS
ACIMA RELACIONADOS.

6.    Do    processo  de  seleção  :  Considerando  o  contexto  fático  da  pandemia  global  ocasionada  pelo
Coronavírus e a necessidade da adoção de providências para prevenção, controle e contenção de riscos de
disseminação  da  doença,  em  observância  à  segurança  dos  candidatos,  bem  como  dos  membros  e
servidores envolvidos na realização do processo seletivo, e, ainda, o contido na Resolução nº. 5603/2020-
PGJ, que “estabelece, em caráter temporário e excepcional, a flexibilização da obrigatoriedade de prova

2 Lei Estadual nº 18.419/2015
Art. 57. Os editais de concursos públicos deverão conter: […] 
V - exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou o
nível  de  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a provável causa da deficiência, após a realização da prova
de conhecimentos, mediante convocação específica para este fim, sendo assegurada a alteração de sua inscrição
para as vagas de livre concorrência nos casos em que o laudo médico não se enquadrar nos critérios legais para
definição de pessoa com deficiência.
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escrita  nos processos  de  seleção  de estudantes  para concessão de estágios no Ministério  Público do
Estado  do Paraná,  em razão do Estado de Calamidade Pública  decorrente  da  pandemia”,  o  processo
seletivo compreenderá três fases, de caráter eliminatório e classificatório, compostas por:

1  ª   Fase  : Análise do histórico escolar e currículo/carta de apresentação;
2  ª   Fase  :  Formulário de apresentação e Prova virtual escrita contendo questões objetivas e subjetivas
relacionadas ao programa constante do Anexo II;
3  ª   Fase  : Entrevista a ser realizada por videochamada com os candidatos classificados.

6.1 O candidato deverá encaminhar, no ato da inscrição, o Histórico Escolar contendo as notas alcançadas
durante  o  Ensino  Médio  Regular  / Ensino  Médio  Profissionalizante  integrado  em  qualquer  área  de
conhecimento /  Ensino  Médio Profissionalizante subsequente em Administração, bem como o currículo /
carta de apresentação pessoal;

6.1.1 Serão classificados os  20 (vinte) primeiros candidatos que, da análise do  histórico escolar  e do
currículo /  carta de apresentação,  obtiverem as maiores pontuações, observada a nota mínima de 5,0
pontos.  As notas da primeira fase resultarão da média entre as pontuações atribuídas ao histórico
escolar e ao currículo /  carta de apresentação,  de 0 a 10,0 pontos. Serão considerados como critérios
objetivos de avaliação curricular / da carta de apresentação:

a) Serviço voluntário e participação em projetos sociais;
b) Estágio em outros órgãos públicos ou na iniciativa privada;
c) Cursos de desenvolvimento pessoal e profissionalizantes em geral  (informática,  línguas estrangeiras,
oratória, desenvolvimento e gerenciamento de sites e redes sociais, dentre outros);
d) Premiações pelo desempenho em atividades escolares.

6.2 Os 20 (vinte) candidatos classificados na  1  ª   Fase   serão  submetidos a uma prova virtual  escrita
contendo questões objetivas e subjetivas relacionadas ao programa constante do Anexo II. A prova será
aplicada  no  dia  12  /  03  /  2021  ,   das    9h30min  às  12h  ,  por  meio  de  link  que  será  disponibilizado  aos
candidatos classificados no horário previsto para o início da avaliação. Após receberem o link, os
candidatos preencherão as respostas na tela dos seus dispositivos. A duração da prova será de 2h30min,
período  depois  do  qual  o  link  ficará  inativo.  A  não  submissão  das  respostas  até  o  horário  acima
especificado implicará  na  desclassificação  do candidato  do teste seletivo.  Serão classificados na  2  ª   Fase  
apenas os 10 (dez) primeiros colocados na correção da prova subjetiva, desde que obtenham a nota
mínima de 5,0 pontos;

6.3 A 3  ª   Fase   compreenderá uma entrevista com os candidatos classificados na etapa anterior, que será
realizada no dia  18/03/2021, das  10h às 12h,  na modalidade virtual, através do aplicativo WhatsApp. A
entrevista ocorrerá mediante chamada de vídeo feita pelo Promotor de Justiça que assina o presente edital
e sua assessoria no período compreendido entre 10h e 12h. A não aceitação da chamada pelo candidato
implicará sua eliminação do processo seletivo, salvo em hipóteses previamente justificadas.

7. Da Classificação:

7.1 – 1ª Fase:  Serão classificados os 20 (vinte) primeiros candidatos que, da análise objetiva do histórico
escolar e do currículo /  carta de apresentação, obtiverem as maiores pontuações, observada a pontuação
mínima, nos termos do subitem 6.1.1. As notas da primeira fase resultarão da média entre a pontuação
atribuída ao histórico escolar e ao currículo / carta de apresentação, de 0 a 10,0 pontos;

7.2 – 2ª Fase: Serão classificados os 10 (dez) primeiros colocados na correção da prova virtual, desde que
obtenham a nota mínima de 5,0 pontos. A correção das provas levará em consideração não apenas o
conteúdo  examinado,  mas  também  a  capacidade  dos  candidatos  de  compreensão  das  questões,
argumentação e domínio da língua portuguesa, demonstrado por meio da coesão e clareza das respostas,
bem como da ortografia e da utilização correta de pontuação, acentuação, regência e concordância verbal e
nominal;

7.3 – 3ª Fase: Os candidatos classificados na prova escrita passarão por uma etapa de entrevista pessoal
na qual serão  avaliados em aspectos comportamentais, comunicacionais e com base na formação
escolar;

7.4  –  Do  resultado  final:  a  classificação  final  dos  aprovados  será  obtida  pela  média  aritmética  da
pontuação  obtida  em  cada  uma  das  fases  do  processo  seletivo.  Após  a  publicação  do  Edital  de
Classificação Final, os candidatos classificados deverão apresentar certidão de matrícula atualizada.
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8.   D  os   resultados   e do início do estágio  :

8.1 O resultado  da  primeira  fase  será  publicado  no  site  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná
(www.mppr.mp.br) a partir das 14h do dia 10/03/2021, juntamente com a convocação dos candidatos para a
próxima etapa, a ser realizada no dia 12/03/2021, das 9h30min às 12h;

8.2 O  resultado  da  segunda  fase  será  publicado  no  site  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná
(www.mppr.mp.br) a partir das 14h do dia 17/03/2021, juntamente com a convocação dos candidatos para a
última etapa, a ser realizada no dia 18/03/2021, das 10h às 12h;

8.3 Do Resultado final: a classificação final dos aprovados será publicada no site do Ministério Público do
Estado do Paraná (www.mppr.mp.br), a partir do dia 19/03/2021;

8.4 – Os candidatos terão prazo de  03 (três) dias úteis,  ou seja,  até  24/03/2021,  para providenciar a
documentação exigida pelo Setor de Estágios da Escola Superior do Ministério Público – ESMP;

8.5 – O estágio terá início tão logo haja a aprovação pela ESMP, tendo duração de 01 (um) ano, renovável
ou não por igual período, a critério do Promotor de Justiça supervisor.

9.  Da  admissão:  No  momento  da  convocação  o(a)  candidato(a)  deverá  ter  a  idade  mínima  de  16
(dezesseis) anos completos e estar devidamente matriculado a partir do 2º ano, no caso de ensino médio
regular e ensino médio profissionalizante integrado em qualquer área de conhecimento, e a partir do 1º ano,
no caso de ensino médio profissionalizante subsequente em Administração;

9.1 – A convocação para a admissão será realizada mediante envio de e-mail  e/ou contato telefônico,
ficando sob a responsabilidade do candidato a atualização de suas informações pessoais e de contato;

9.2 – O(a) candidato(a) que não aceitar a vaga oferecida e desejar permanecer no cadastro de reserva deve
providenciar justificativa por escrito, a qual, sendo aceita, não implicará em alteração da classificação final.

10  .   Das disposições finais  :

10.1  Os casos omissos serão resolvidos pelo  Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público do
Paraná e pelo Promotor de Justiça junto à Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do
Paraná de Enfrentamento às Drogas, podendo haver alterações de datas, locais ou horários em decorrência
de situações não previstas;

10.2 Todas as instruções, convocações e avisos relativos à seleção regida por este Edital serão divulgados
na  página  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  por  meio  do  link:
https://apps.mppr.mp.br/estagiarios/ConsultaEditalList.seam;

10.3  A admissão do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá  da  conveniência ao Ministério Público do
Estado do Paraná.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021.

Guilherme de Barros Perini
Promotor de Justiça
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ANEXO I

Teste seletivo para o Quadro de Estagiários de Graduação junto à
Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de 

Enfrentamento às Drogas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME: 

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NACIONALIDADE: NATURALIDADE:

SEXO:     M  F DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

R.G. (com órgão emissor): C.P.F.:

Raça: (   ) Parda (   ) Negra (   ) Indígena (   ) Branca (   ) Amarela

Candidato com direito à cota para pessoa com deficiência:          (   ) Sim                       (   ) Não

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP: CIDADE: UF:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

TELEFONE PARA RECADO: E-MAIL:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

ANO LETIVO: TURNO: SUPLETIVO:      S    N

DISPONIBILIDADE DE TURNO:        SOMENTE MANHÃ            SOMENTE TARDE              MANHÃ E TARDE

COMO FICOU SABENDO DESTE TESTE SELETIVO?

 EDITAL AFIXADO EM MURAL                                                      EDITAL NA PÁGINA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 AMIGOS                                                                                         OUTRO(S):

 ___________________________,____ de________________de________.

______________________________________________________________________
NOME/ ASSINATURA DO CANDIDATO

OBS: A ficha de inscrição deverá ser preenchida e encaminhada digitalizada para o e-mail: projetosemear@mppr.mp.br. Serão
indeferidas as inscrições que não preencham os requisitos constantes do Edital, bem como da Resolução 1952/2009 da PGJ.
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ANEXO II

PROGRAMA

A prova escrita objetiva e subjetiva contará com questões relativas aos assuntos abaixo:

I) Língua Portuguesa;
II) Noções Básicas de Informática;
III) Matemática e Raciocínio Lógico;
IV)  Manual  de  Atendimento  do  MPPR,  disponível  no  link:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/webcast/ManualAtendimentoMPPR.pdf 
V) Descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal
Será  objeto  de  avaliação  o  conhecimento  dos  candidatos  a  respeito  dos  argumentos  que
embasam a discussão pertinente à descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal,
proposta no Recurso Extraordinário no 635.659, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (o
acompanhamento  do  tema  está  disponível  no  hotsite  do  Projeto  Semear,  por  meio  do  link:
http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3207,  e  na  página  do
Grupo  de  Pesquisa  em  Políticas  Públicas  sobre  Drogas:
http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3345)
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