
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº 01/2022
Processo de seleção para estágio de Graduação no Ministério Público do Paraná – MPPR

O Promotor de Justiça Fernando da Silva Mattos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Protocolo n.º 19.19.9013.0027236/2022-76, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários de
Graduação para atuarem na Assessoria de Comunicação Social.

1. Das vagas

O processo de seleção regulado por este Edital destina-se ao preenchimento de duas vagas (vagas
números  998  e  999) existentes  na  Assessoria  de  Comunicação,  assim  como  a  formação  de
cadastro  de  reserva.  Uma  vaga  será  destinada  ao  turno  matutino,  e  outra,  ao  vespertino  (a
disponibilidade para os respectivos turnos será informada pelos candidatos no ato da inscrição). As
vagas têm preenchimento previsto para o primeiro semestre de 2023, a partir  da divulgação do
edital com o resultado final da seleção.

1.1. Ficam reservadas aos negros 30% (trinta por cento) das vagas que vierem a ser preenchidas por
meio deste processo seletivo, nos termos da Resolução PGJ 4.171/2016.

1.2. Ficam reservadas às 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.

1.3.  A  reserva  de  vagas  dos  itens  1.2  e  1.3  será  aplicada  considerando-se  a  hipótese  de
aproveitamento de vagas remanescentes e a formação de cadastro de reserva.

1.4. As vagas que eventualmente não forem preenchidas pelos candidatos descritos nos itens 1.1 e
1.2 serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.

1.5  O  cadastro  de  reserva  poderá,  a  critério  exclusivo  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.

2. Da bolsa-auxílio

O candidato aprovado fará jus a bolsa-auxílio no valor de R$ 1.056,80 (um mil e cinquenta e seis
reais e oitenta centavos), mais auxílio-transporte no valor de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois
reais);

3. Dos requisitos para inscrição e admissão

Para inscrever-se no processo seletivo, o candidato deverá:

Ser estudante de curso de graduação em: a) Jornalismo, ou b) Comunicação Organizacional, ou c)
Comunicação  Social  com  habilitação  em  Jornalismo  e  estar  regularmente  matriculado  e
frequentando,  no ato da admissão,  a partir  do 2º  ano ou 3º semestre  em instituições de ensino
autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação e conveniadas com o MPPR.



Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período matutino ou
vespertino, de acordo com a vaga;

• Não ter exercido anteriormente o total  de dois anos de atividade de estágio de graduação no
MPPR.

4. Das inscrições

As inscrições devem ser realizadas a partir da data de publicação do presente edital, até as
23h59min do dia  29 de novembro de 2022,  exclusivamente por meio do formulário eletrônico
disponível no link: http://click.mppr.mp.br/inscricao_estagio_ascommppr.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios do formulário, os candidatos deverão encaminhar
para o e-mail estagio.jornalismo@mppr.mp.br os seguintes documentos:

Documento de identificação (cédula de identidade, CNH ou outro documento oficial com foto) em
formato PNG, PDF ou JPEG;

Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido (em formato digital –
PNG, JPEG ou PDF –,  sendo aceitos  documentos  fotografados ou  escaneados,  desde  que seja
possível sua leitura e visualização);

Declaração  de  afrodescendente,  se  for  o  caso.  A  declaração  está  disponível  no  link:
http://click.mppr.mp.br/declaracaoafro_ascommppr_2022 e deverá ser enviada juntamente com as
demais documentações para o e-mail estagio.jornalismo@mppr.mp.br.

Atenção:  a inscrição somente será considerada válida após o preenchimento do formulário e o
envio da documentação por e-mail até a data limite de inscrição.

A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das normas preestabelecidas neste edital e no
Regulamento  de  Estágios  do  MPPR,  disponível  em:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Divisao_Estagio/Legislacao_Estagio/
Res4171_2016.pdf.

A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de irregularidades, inexatidão de dados
ou falsidade de qualquer declaração na inscrição implicará a eliminação do candidato, cancelando-
se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.

Caso o candidato não receba, até a data limite do prazo de inscrições, o e-mail de confirmação da
inscrição,  deve  entrar  em  contato  com  a  Assessoria  de  Comunicação  pelo  e-mail
estagio.jornalismo@mppr.mp.br.

5. Do processo de seleção

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas:  prova escrita  e entrevista, ambas com nota
máxima possível de 100 pontos, de caráter eliminatório e classificatório.

1ª etapa de seleção (prova escrita) – A 1ª etapa consistirá em uma prova escrita, aplicada no dia 1º
de dezembro, em local e horário a ser informado posteriormente aos candidatos, com questões de
múltipla escolha e dissertativas, por meio das quais serão aferidos os conhecimentos  em Língua



Portuguesa, interpretação de texto, redação jornalística, conhecimentos específicos de Jornalismo,
inclusive  na  área  de  Assessoria  de  Comunicação,  e  ética  no  Jornalismo (Código  de  Ética  dos
Jornalistas Brasileiros). 

2ª etapa de seleção (entrevista) – Os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 70 (setenta)
na prova  prática  (1ª  fase)  serão  classificados  para  a  2ª  fase  do  processo  seletivo  (entrevista),
conforme edital de classificação que será publicado até o dia  7 de dezembro de 2022.  Os que
atingirem nota inferior a 70 (setenta) estarão automaticamente desclassificados. As datas previstas
para a realização das entrevistas são os dias 8 e 9 de dezembro, a serem confirmadas no edital de
classificação.

A convocação dos candidatos classificados na primeira fase (prova escrita) para a segunda fase
(entrevista) será feita por e-mail  ou telefone,  sendo, portanto,  de responsabilidade do candidato
fornecer e-mail e telefone válidos no ato da inscrição. O não comparecimento do candidato no dia e
horário agendados para a entrevista implicará sua desclassificação.

A entrevista, realizada individualmente, avaliará o perfil do candidato, considerando aspectos como
habilidades, interesses e capacidade de comunicação, entre outros.  As entrevistas serão realizadas
presencialmente, na sede da Assessoria de Comunicação do MPPR (Rua Marechal Hermes, 820, 7º
andar), somente com os candidatos classificados na primeira fase. No e-mail de convocação dos
candidatos para essa etapa, constarão o dia e o horário em que o candidato será entrevistado.

É de responsabilidade do candidato fornecer um e-mail válido no ato da inscrição e consultá-lo no
dia  da  divulgação do resultado da  1ª  etapa  para  conferir  a  data  e  o  horário  agendados  para  a
entrevista.  Em caso de dúvidas ou de não recebimento do e-mail  de agendamento,  o candidato
deverá  entrar  em  contato  com  a  Assessoria  de  Comunicação  pelo  e-mail:
estagio.jornalismo@mppr.mp.br.

6. Da classificação

Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que alcançarem a nota mínima de 70
(setenta) na média final de pontuação, considerando-se as duas etapas (prova escrita e entrevista),
desde que  preencham os  requisitos  constantes  neste  edital  e  estejam em conformidade com os
dispositivos  do  Regulamento  de  Estágios  do  MPPR,  disponível  em:
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Divisao_Estagio/Legislacao_Estagio.

A nota final será calculada a partir da soma da nota obtida na prova escrita (de valor máximo 100)
com a nota da entrevista (de valor máximo 100), sendo o resultado dividido por dois, a fim de se
obter a média aritmética das notas.

Os primeiros colocados em cada turno serão convocados conforme a disponibilidade das vagas e a
necessidade  da  instituição.  Os  demais  classificados  que  atingirem nota  igual  ou  superior  a  70
(setenta) formarão cadastro de reserva, podendo ser chamados a qualquer tempo para a ocupação
das vagas 998 e 999 ou de nova vaga que venha a surgir na Assessoria de Comunicação do MPPR,
de acordo com a necessidade da instituição, dentro do período de um ano (prorrogável por mais um
ano em caso de necessidade do MPPR e a seu exclusivo critério) a partir da publicação do edital
final de classificação.

7. Dos resultados

Primeira fase – A classificação da primeira fase, com a lista das notas obtidas pelos candidatos na
prova escrita, bem como a convocação dos classificados para a segunda fase, será publicada no site



do  Ministério  Público  do  Paraná  até  o  dia  7  de  dezembro.  Para  consultar  a  classificação,  o
candidato  pode  acessar  a  página  da  Assessoria  de  Comunicação  (no  link
https://comunicacao.mppr.mp.br ou pelo atalho Serviços/Assessoria de Comunicação) ou a página
do  Setor  de  Estágios  da  instituição  (no  link
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=412 ou pelo  atalho
Serviços/Estágio/Quero  Estagiar/Vagas  Disponíveis,  filtrando-se  o  tipo  de  edital  por “em
andamento”)

Resultado final – O resultado final, com a relação dos aprovados e as médias classificatórias, será
publicado  até  o  dia  12  de  dezembro,  também  no  site  do  Ministério  Público  do  Paraná
(www.mppr.mp.br). O resultado ficará disponível na página da Assessoria de Comunicação (no link
https://comunicacao.mppr.mp.br ou pelo atalho Serviços/Assessoria de Comunicação) e na página
do  Setor  de  Estágios  da  instituição  (no  link
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=412)  ou  pelo  atalho
Serviços/Estágio/Quero Estagiar/Vagas Disponíveis, filtrando-se o tipo de edital por “encerrados”).

8. Dos critérios de desempate

No caso de haver empate nas notas finais de dois ou mais candidatos, serão utilizados, pela ordem,
os seguintes critérios de desempate, sucessivamente: 1) maior nota na entrevista; 2) maior nota na
prova escrita; 3) idade, dando-se preferência ao candidato mais velho. Os critérios de desempate 2 e
3 só serão aplicados caso o empate persista após a aplicação do(s) critério(s) anterior(es).

9. Das disposições finais

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  em
https://escolasuperior.mppr.mp.br/pagina-356.html.

O prazo de validade desta seleção pública é de um ano, contado da data da divulgação do resultado
final da seleção, sendo possível a prorrogação por igual período em caso de necessidade do MPPR.

Todas  as  instruções,  convocações  e  avisos  relativos  à  seleção  regida  por  este  Edital  serão
encaminhadas aos e-mails informados pelos participantes no ato da inscrição.

A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, do que determinam as
legislações vigentes de estágio, o Regulamento de Estágios do MPPR e este Edital.

A contratação de candidato  aprovado dependerá  da  conveniência  para  o  Ministério  Público  do
Estado do Paraná.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral da Escola Superior do Ministério Público do
Paraná e/ou pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 10 de novembro de 2022.

Fernando da Silva Mattos
Promotor de Justiça 
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