MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público
Diretoria de Estágios e Convênios Acadêmicos

EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DEVIDAMENTE CONVENIADAS COM A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministeé rio Pué blico do Estado de Minas Gerais, por
meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), no uso das
prerrogativas que lhe saã o conferidas pela Lei Federal nº 11.788/2008, pela Resoluçaã o
CNMP nº 42/2009 e pela Resoluçaã o PGJ nº 42/2015, torna pué blico que se acham
abertas as inscriçoã es para a seleçaã o pué blica destinada ao preenchimento de vaga de
estagiaé rio de poé s-graduaçaã o em Direito do Ministeé rio Pué blico de Minas Gerais e aà
formaçaã o de cadastro de reserva, nos termos deste Edital.
1. Das vagas
A seleçaã o pué blica regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de 1 (uma)
vaga de estagiaé rio de poé s-graduaçaã o em Direito existente no Grupo de Atuaçaã o Especial
de Combate ao Crime de Organizado (GAECO) de Paracatu, assim como aà formaçaã o de
cadastro de reserva, observando-se, para a classificaçaã o, o disposto no item 07 deste
Edital.
2. Da bolsa-auxílio
O candidato aprovado faraé jus aà bolsa-auxíélio no valor de R$ 1.205,00 (mil, duzentos e
cinco reais) e a auxíélio-transporte no valor de R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos)
por dia de atividade efetivamente exercida.
3. Dos requisitos para a inscrição
Para concorrer a uma das vagas, o interessado deveraé :
a) ser bacharel em Direito;
b) ser estudante de curso de poé s-graduaçaã o em Direito em instituiçoã es de ensino
devidamente registradas nos oé rgaã os competentes e conveniadas com a
Procuradoria-Geral de Justiça, cujo projeto pedagoé gico de curso de poé sgraduaçaã o tenha previsaã o de estaé gio;

c) ter disponibilidade de 5 (cinco) horas diaé rias, de segunda a sexta-feira, no
períéodo da tarde;
d) ter conduta compatíével com o exercíécio das atribuiçoã es de estagiaé rio do
Ministeé rio Pué blico.
4. Das inscrições
4.1 As inscriçoã es seraã o realizadas no períéodo de 18 de dezembro de 2017 a 19 de
janeiro de 2018.
4.2. Para requerer sua inscriçaã o, o candidato deveraé encaminhar o pedido para o
endereço eletroô nico pjparacatu@mpmg.mp.br, aos cuidados de Andreia Cristina
Silva, informando:
a) Nome completo;
b) Nué mero de documento de identidade (cujo original seraé usado para a realizaçaã o
da prova);
c) Endereço eletroô nico (e-mail) e telefones de contato;
d) Instituiçaã o de ensino e curso em que estaé matriculado;
e) Informaçaã o da experieô ncia juríédica, se possuir, com o nome da entidade, o
períéodo de atuaçaã o e a funçaã o assumida;
f) Indicaçaã o da experieô ncia acadeô mica, se possuir, com o nome da instituiçaã o, o
períéodo de atuaçaã o e a funçaã o assumida.
4.3 O pedido de inscriçaã o encaminhado sem os itens a, b, c ou d seraé desconsiderado.
4.4 Para a soluçaã o de qualquer problema na inscriçaã o, o candidato deveraé entrar em
contato pelo telefone (38) 3671-6170.
5. Das disposições finais relativas às inscrições
5.1. Este Edital e a Resoluçaã o PGJ nº 42/2015 ficaraã o aà disposiçaã o para consulta na
unidade realizadora do presente processo seletivo, no seguinte endereço: Avenida
Olegaé rio Maciel, n° 193, Foé rum Martinho Campos Sobrinho, 3° Andar, Sala 310,
Paracatu/MG.
5.2. A inscriçaã o implicaraé o conhecimento e a aceitaçaã o das normas preé -estabelecidas
do certame.
5.3. A constataçaã o, em qualquer eé poca, de auseô ncia de conveô nio, de irregularidades,
inexatidaã o de dados ou falsidade de qualquer declaraçaã o na inscriçaã o, implicaraé a
eliminaçaã o do candidato, cancelando-se sua inscriçaã o e anulando-se todos os atos dela
decorrentes, sem prejuíézo das sançoã es civis e penais cabíéveis.
6. Do processo de seleção

O processo de seleçaã o compreenderaé uma prova teoé rica, de caraé ter classificatoé rio,
composta por 3 (treô s) questoã es discursivas e 1 (uma) dissertaçaã o e/ou peça processual,
envolvendo os seguintes temas:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL – 1. Princípios Constitucionais. 2. Direitos e Garantias
Fundamentais. 3. Ministério Público. 4. Administração Pública.
II - DIREITO PENAL – 1. Princípios de Direito Penal. 2. Fato típico. 3. Ação e Omissão.
4. Relação de causalidade. 5. Resultado. 6. Tipicidade. 7. Tentativa. 8. Desistência voluntária
e arrependimento eficaz. 9. Arrependimento posterior. 10. Culpabilidade penal. 11. Coação
irresistível. 12. Obediência hierárquica. 13. Descriminantes putativas. 14. Erro de proibição.
15. Concurso de agentes. 16. Autoria e participação. 17. Das Penas. 18. Concurso de crimes.
19. Extinção da punibilidade: causas e prazos. 20. Código Penal.
III - DIREITO CIVIL – 1. Parte Geral.
IV - DIREITO PROCESSUAL PENAL – 1. Do inquérito policial. 2. Da ação penal. 3. Da
competência. 4. Da prova. 5. Do Ministério Público. 6. Da prisão, das medidas cautelares e
da liberdade provisória. 7. Dos Processos em espécie (Processo comum, Processos da
Competência do Tribunal do Júri). 8. Nulidades. 9. Recursos. 10. Das Exceções.
V - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – 1. Jurisdição e ação. 2. Das partes e dos
procuradores. 3. Dos atos processuais. 4. Da formação, suspensão e da extinção do processo.
VI - DIREITO COLETIVO e LEGISLAÇÃO ESPECIAL- 1. Lei n° 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) 2. Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). 3. Lei n°
9.099/95 – (Juizados Especiais Criminais). 4. Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
5. Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas). 6. Lei n° 11.340/06 (Lei de Violência Doméstica). 7.
Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 8. Lei n° 12.850/13 (Lei de
Organização Criminosa). 9. Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
VII – EXECUÇÃO PENAL;
VIII- JURISPRUDÊNCIA (STF E STJ);
6.2. A prova seraé aplicada no dia 02 de fevereiro de 2018, aà s 09h00min, no endereço:
Avenida Olegaé rio Maciel, n° 193, Foé rum Martinho Campos Sobrinho, 4° andar, Sala 401,
em Paracatu.
6.3. Para a realizaçaã o da prova, o candidato deveraé comparecer ao local previsto com no
míénimo 30 (trinta) minutos de antecedeô ncia, munido do original do documento de
identificaçaã o usado na inscriçaã o, coé pia da mensagem de confirmaçaã o enviada ao e-mail
informado pelo candidato, caneta esferograé fica de tinta azul ou preta, laé pis e borracha.
6.4. Durante a realizaçaã o das provas, seraé adotado o procedimento de identificaçaã o civil
dos candidatos, mediante verificaçaã o do documento de identidade e da coleta da
assinatura.
6.5. Naã o seraé admitida a entrada, no recinto da prova, do candidato que: (a) naã o estiver
munido do original do documento de identidade usado na inscriçaã o, que deveraé conter
foto recente, filiaçaã o e assinatura; (b) que se apresentar apoé s o horaé rio indicado para
iníécio da prova.

6.6. Seraé permitida a consulta aà legislaçaã o seca.
6.7. Seraé excluíédo do exame o candidato que:
a) se negar a ser identificado, nos termos do item 6.3;
b) se retirar do recinto durante a realizaçaã o das provas sem a devida autorizaçaã o;
c) for colhido em flagrante comunicaçaã o com outro candidato ou pessoa estranha, por
escrito ou qualquer outra forma, ou que utilizar notas, livros, impressos ou qualquer
meio de consulta naã o autorizada;
d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletroô nico de
comunicaçaã o.
e) desrespeitar os aplicadores de prova, seus auxiliares, outra autoridade presente ou
qualquer dos pleiteantes aà vaga de estaé gio.
6.8. O candidato teraé o prazo maé ximo de 03 (treô s) horas para concluir a prova.
7. Da avaliação da prova e classificação dos candidatos
7.1. A nota atribuíéda aà prova variaraé de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
7.2. A nota final do candidato corresponderaé aà soma das notas obtidas em cada
questaã o.
7.3. Seraé reprovado o candidato que naã o obtiver o míénimo de 50% (cinquenta por
cento) dos pontos distribuíédos.
7.4. Poderaé ser feita entrevista, de caraé ter eliminatoé rio e classificatoé rio, a criteé rio da
unidade realizadora do processo de seleçaã o, sendo que as regras para tanto devem ser
informadas aos candidatos antes da realizaçaã o da prova.
7.5. A classificaçaã o seraé obtida pela ordem decrescente da pontuaçaã o obtida pelos
candidatos aprovados, incluindo eventual etapa entrevista, que seraã o nomeados para
ocupar as vagas disponibilizadas obedecendo-se estritamente a essa ordem.
7.6. No caso de empate na pontuaçaã o, teraé prefereô ncia o candidato que tiver maior
idade, assim considerando ano, meô s e dia de nascimento.
7.7. O resultado do processo de seleçaã o seraé divulgado no Portal do MPMG.
7.8. O recurso contra o resultado do processo seletivo deveraé ser apresentado
fundamentadamente, em ateé 3 (treô s) dias a contar da sua divulgaçaã o, pelo mesmo meio
eletroô nico utilizado na inscriçaã o.
8. Das disposições finais
8.1. O prazo de validade desta seleçaã o pué blica eé de 1 (um) ano, prorrogaé vel por igual
períéodo, contado da data da divulgaçaã o do resultado final da seleçaã o.

8.2. As nomeaçoã es seraã o feitas para iníécio das atividades nos dias 1º, 11 ou 21 de cada
meô s, observados os prazos previstos na Resoluçaã o PGJ nº 42/2015.
8.3. Em caso de desisteô ncia de candidato aprovado ou desligamento de estagiaé rio
nomeado, seraé convocado para a vaga o candidato seguinte na ordem de classificaçaã o.
8.4. O candidato nomeado para assumir a vaga de estaé gio deveraé apresentar-se no
prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicaçaã o do resultado no Portal do
MPMG, no endereço citado no item 5.1, munido dos seguintes documentos:
a) documento comprobatoé rio atualizado de regularidade escolar, emitido pela
instituiçaã o de ensino, com indicaçaã o da data prevista para encerramento do
curso;
b) coé pia de diploma ou comprovante de colaçaã o de grau;
c) declaraçaã o pessoal: disponibilidade de horaé rio e opçaã o de turno, inexisteô ncia de
antecedentes criminais, informaçoã es pessoais, compromisso de naã o-advocacia
(modelo disponíével no Portal do MPMG);
d) coé pia da Carteira de Identidade e do CPF;
e) nué mero da conta corrente ou universitaé ria no Banco do Brasil;
f) coé pia de comprovante de endereço;
g) exame meé dico admissional.
8.5. Aleé m dos documentos acima mencionados, o estagiaé rio deve providenciar quatro
vias do Termo de Compromisso de Estaé gio, a serem assinados pela instituiçaã o de
ensino, pelo supervisor do estaé gio e pelo proé prio acadeô mico.
8.6. A falta de qualquer um dos documentos a que se refere os itens 8.4 e 8.5 implicaraé
a naã o nomeaçaã o do candidato aprovado e aà renué ncia taé cita, ocasiaã o em que seraé
chamado o candidato seguinte na ordem de classificaçaã o.
8.7. Todas as instruçoã es, convocaçoã es e avisos relativos aà seleçaã o regida por este Edital
seraã o divulgados na paé gina do Ministeé rio Pué blico do Estado de Minas Gerais, por meio
do link http://www.mpmg.mp.br/acesso-a-informacao/estagios.
8.9. A inscriçaã o implicaraé o conhecimento e a aceitaçaã o, por parte do candidato, do que
determina as legislaçoã es vigentes de estaé gio, as Resoluçoã es da Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais e este Edital.
8.9. A contrataçaã o de candidato aprovado dependeraé da convenieô ncia para o Ministeé rio
Pué blico do Estado de Minas Gerais, bem como da comprovaçaã o da previsaã o do estaé gio
no projeto pedagoé gico de curso de poé s-graduaçaã o.
8.10. Os casos omissos seraã o resolvidos pelo Diretor do Ceaf.
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017.
Nedens Ulisses Freire Vieira
Procurador de Justiça
Diretor do Ceaf

Maria Constância Martins da Costa Alvim
Promotora de Justiça
Responsaé vel pelo Exame de Seleçaã o Pué blica

Nilo Virgílio dos Guimarães Alvim
Promotor de Justiça
Responsável pelo Exame de Seleção Pública

