MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre

EDITAL nº 014/2018
EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS
ACADÊMICOS DE DIREITO

O Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria
de Justiça de Pouso Alegre/MG torna público que estarão abertas, no
período de 05/02/2018 a 16/02/2018, as inscrições para a seleção
pública de Estagiários do Curso de Direito, nos termos deste Edital.
1. Das Vagas
1.1.

O

processo

seletivo

se

destina

ao

preenchimento de 01 (uma) vaga existente para Estagiário em Direito,
destinada à 3ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre, regida e
remunerada pelo convênio nº 013/2014, firmado pela ProcuradoriaGeral de Justiça do Estado de Minas Gerais com a Faculdade de
Direito do Sul de Minas e a Fundação Sul Mineira de Ensino, bem
como para formação de cadastro de reserva de vagas que venham a
surgir durante o seu período de vigência.
1.1.1 São atribuições da 3ª Promotoria de
Justiça de Pouso Alegre a Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes, Defesa da Educação e o Combate à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme o disposto
na Resolução PGJ nº 12, de 11 de fevereiro de 2015.
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1.2. Os candidatos aprovados figurarão em lista
ordenada conforme a classificação.
1.3. O

candidato

melhor

classificado

preencherá a vaga existente regida e remunerada pelo convênio nº
013/2014, firmado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais com a Faculdade de Direito do Sul de Minas e a
Fundação Sul Mineira de Ensino, bem como para formação de
cadastro de reserva de vagas que venham a surgir durante o seu
período de vigência.
1.4. Os classificados seguintes serão colocados
em lista de espera (cadastro de reserva) e serão chamados em caso de
surgimento de novas vagas, pela ordem de classificação, dentro do
prazo de vigência do concurso.
1.5. Os candidatos chamados para assumir as
vagas de que trata este edital terão o prazo de 10 (dez) dias para
apresentarem os documentos necessários à nomeação. Caso os
candidatos não apresentem os documentos no prazo mencionado ou
não compareçam para a posse e exercício na data designada, serão
considerados desistentes.
1.6. A desistência tácita ou expressa implicará
na retirada do nome do candidato da lista dos classificados, podendo,
caso seja de interesse da 3ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre,
realizar o deslocamento do nome do candidato para o final da lista dos
classificados.
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2. Das condições necessárias à inscrição e
nomeação
2.1. São requisitos para a inscrição e nomeação
no estágio:
2.1.1. Estar regularmente matriculado (a) em
Faculdade de Direito oficial ou reconhecida, conveniada com a
Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.
2.1.2. Estar cursando o 3º (terceiro) ou 4º
(quarto) anos – ou os períodos equivalentes para Instituições de Ensino
de regime semestral – da graduação em Direito no ano de 2018.
2.1.3.

Disponibilidade

de

horário

para

a

realização do estágio (das 13h às 17h).
2.1.4. Ter conduta compatível com o exercício
das atribuições de estagiário do Ministério Público.
3. Das inscrições e do Valor da Bolsa
3.1 As inscrições serão realizadas no período de
05/02/2018 a 16/02/2018 das 13h às 17h.
3.2. O candidato, para requerer sua inscrição,
deverá comparecer na sede do Ministério Público Estadual, nesta
comarca – na 3ª Promotoria de Justiça – localizada na Rua Maria José
Siqueira Rigotti, nº 85, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre/MG, no
período previsto no item 3.1, munido de seus documentos pessoais
(RG e CPF) e formulário de inscrição constante do Anexo II do presente
edital, devidamente preenchido.
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3.3 Para a solução de qualquer problema na
inscrição, o candidato deverá comparecer pessoalmente ou entrar em
contato com a 3ª Promotoria de Justiça, através do telefone: (35) 34212292.
3.4.

A

vaga

regida

pelo

convênio

da

Procuradoria-Geral de Justiça com a Faculdade de Direito do Sul de
Minas e a Fundação Sul Mineira de Ensino, terá bolsa-auxílio
fornecida através de desconto na mensalidade da mencionada
instituição de ensino, conforme convênio firmado.
4.

Das

Disposições

Finais

Relativas

às

Inscrições
4.1. Este Edital, contendo o programa, ficará à
disposição para consulta na sede do Ministério Público Estadual desta
comarca, no endereço referido no item 3.2 deste edital, bem como na
Faculdade de Direito do Sul de Minas, nos locais determinados pela
sua direção.
4.2. As informações constantes do Formulário de
Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, não se
responsabilizando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais por
quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações falsas, inexatas ou
incompletas.
4.3. A inscrição implicará no conhecimento e a
aceitação das normas que regem o certame ora estabelecido.
4.4.
irregularidade,

inexatidão

A

constatação,

de

dados

ou

a

qualquer

falsidade

de

época,

de

qualquer

declaração na inscrição, implicará na eliminação do candidato,
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cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela
decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
4.5. Os eventuais erros de digitação ocorridos no
nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado
no ato da inscrição ou na sigla do órgão expedidor serão anotados pelo
fiscal de provas, no dia, horário e local de realização da prova e
constarão no Boletim de Ocorrências.
5. Das atribuições dos estagiários
5.1.

Participar

das

audiências

ou

sessões

juntamente com o membro do Ministério Público e colaborar em
manifestações processuais;
5.2.

Elaborar

pesquisas

doutrinárias

e

jurisprudenciais por recomendação de membro do Ministério Público;
5.3. Colaborar nos serviços administrativos da
Promotoria de Justiça;
5.4. Auxiliar no cumprimento das notificações e
requisições expedidas pelo Promotor de Justiça;
5.5.

Acompanhar

as

ações

propostas

pelo

Ministério Público, através da respectiva Procuradoria ou Promotoria
de Justiça;
5.6. Exercer as funções de escrevente, mediante
compromisso, em inquéritos civis e procedimentos administrativos
instaurados pelo órgão do Ministério Público;
5.7. Exercer outras atribuições que lhes forem
delegadas.
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6. Das Provas
6.1. Das modalidades de prova:
6.1.1. O concurso será realizado em duas
etapas:
a) primeira etapa, de caráter eliminatório e
classificatório, consistente em uma prova de conhecimentos jurídicos
sobre os temas constantes do Anexo I deste edital, composta de quatro
questões discursivas, valendo um ponto cada uma, e uma questão
dissertativa, valendo quatro pontos;
b) segunda etapa, de caráter classificatório,
consistente em uma entrevista com o membro do Ministério Público,
valendo dois pontos no total.
6.2. Da realização das provas:
6.2.1. A prova de conhecimentos jurídicos será
aplicada no dia 20/02/2018, às 13h30, no auditório da sede do
Ministério Público na comarca de Pouso Alegre/MG, sito na Rua Maria
José Siqueira Rigotti, nº 85, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre/MG.
6.2.2. Para a realização da prova o candidato
deverá comparecer ao local com, no mínimo, 15 (quinze) minutos de
antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul, lápis e
borracha.
6.2.3. Não se admitirá a entrada, no recinto das
provas, do candidato que não estiver munido do documento de
identidade (contendo no mínimo foto recente, filiação e assinatura)
informado no ato da inscrição ou que se apresentar após o horário
indicado para início das provas.
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6.2.4. Durante a realização das provas será
adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos, mediante
verificação do documento de identidade e da coleta da assinatura. O
candidato que se negar a ser identificado terá a sua prova anulada e
com isto será automaticamente eliminado da seleção.
6.2.5. Será excluído do exame:
a. o candidato que se retirar do recinto durante
a realização das provas sem autorização;
b. o candidato colhido em flagrante comunicação
com outro candidato ou pessoa estranha, verbalmente, por escrito ou
qualquer outra forma, ou que utilizar notas, livros, impressos ou
qualquer meio de consulta não autorizada.
6.2.6. Será também excluído do exame, por ato
da Coordenação do Exame de Seleção, o candidato considerado
culpado de incorreção ou desrespeito para com os aplicadores de
prova, seus auxiliares ou qualquer outra autoridade presente.
6.2.7. O candidato terá o prazo máximo de 02h
(duas horas) para concluir a prova a que se refere o item 6.2.1. deste
edital.
6.3. Da avaliação das provas e da classificação
dos candidatos:
6.3.1. A nota atribuída à prova de que trata o
item 6.2.1. variará de 0 (zero) a 8 (oito) pontos.
6.3.2.

Ficará

automaticamente

eliminado

o

candidato que não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos
pontos na prova.
6.3.3. O resultado da prova de conhecimentos
será publicado na data provável de 26/02/2018, na sede do Ministério
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Público do Estado de Minas Gerais e através do telefone (35) 34212292.
6.3.4. O recurso contra o gabarito oficial deverá
ser apresentado, fundamentadamente, do dia 27 de fevereiro a 28 de
fevereiro de 2018.
6.3.5. Os recursos deverão ser endereçados ao
Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Pouso
Alegre e protocolizados na 3ª Promotoria de Justiça desta comarca no
horário de 13h às 17h.
6.3.6. Os cinco candidatos melhor classificados
submeter-se-ão a entrevista com o membro do Ministério Público, com
valor de até 02 (dois) pontos, a ser realizada em data provável de
02/03/2018, no período da tarde, mediante prévio contato com o
candidato através de telefone a ser fornecido na ficha de inscrição.
6.3.7. Durante a entrevista serão avaliados:
a) a desenvoltura do candidato;
b) os conhecimentos básicos sobre o Ministério
Público;
c) o conhecimento e uso correto do vernáculo;
e) a capacidade de trabalho em grupo, bem como
entendimento da hierarquia institucional;
f)

a

habilidade

para

rápida

solução

dos

problemas que lhe vierem a ser apresentados.
6.3.8. As notas finais e respectivas classificações
dos candidatos serão divulgadas no dia 26/02/2018 às 17h, na sede
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e através do telefone
(35) 3421-2292.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre

6.4. Havendo empate na nota final de dois ou
mais

candidatos,

serão

observados

os

seguintes

critérios

de

desempate:
a) Candidato que estiver em ano (ou período)
menos avançado à época da nomeação;
b) Candidato de maior idade.
7. Das Disposições gerais
7.1. Todas as instruções, convocações e avisos
relativos ao exame regido por este Edital serão divulgados na sede do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais nesta comarca.
7.2. O Exame de Seleção Pública vigorará por 01
(um) ano, contados da data da divulgação do resultado final da
seleção, podendo ser renovado por igual período, uma única vez.
7.3. A duração máxima do estágio é de 02 (dois)
anos, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei nº 11.788/2008.
7.4. A aprovação no Exame de Seleção Pública
não assegura ao candidato o direito à nomeação, mas essa, quando
ocorrer, dar-se-á na estrita ordem de classificação, observada a
disponibilidade de vagas, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº
16.180/2006.
7.5. As nomeações serão realizadas pelo Diretor
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público - CEAF.
7.6. Em caso de desistência, desligamento
voluntário ou compulsório, será convocado para a vaga o candidato
seguinte, observada a ordem de classificação.
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7.7. O candidato convocado deverá apresentar
na 3ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG e solicitar o
encaminhamento via correio para a Coordenadoria de Estágios, no
prazo de dez dias de sua convocação, que se dará via telefone ou
correios, os seguintes documentos (art. 32 da Resolução-PGJ nº
42/2015):
a) termo de Compromisso com o plano de
estágio, devidamente preenchido e assinado pelo supervisor de estágio
e pelo estagiário (disponível na Promotoria de Justiça);
b) declaração pessoal, assinada pelo candidato
aprovado, em que conste o endereço completo com CEP, o telefone
residencial e celular, o correio eletrônico (e-mail), a disponibilidade de
horário e a opção de turno, observado o interesse do órgão de execução
onde o estágio for pretendido, e, ainda, a inexistência de antecedentes
criminais (disponível da Promotoria de Justiça);
c)

documento

atualizado

comprobatório

de

regularidade escolar, emitido pela instituição de ensino, com indicação
do ano ou período cursado pelo candidato aprovado e as disciplinas
ministradas;
d) histórico escolar atualizado;
e) cópia do Registro Geral (RG);
f) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
g) cópia de comprovante de endereço
h) prova de seleção devidamente corrigida,
carimbada e assinada pelo Promotor, constando a nota obtida;
i) exame médico admissional;
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7.8. O não encaminhamento da documentação
solicitada nos termos do item 7.7., no prazo de 10 (dez) dias, implicará
renúncia tácita ao estágio, ocasião em que será chamado o candidato
excedente, obedecida a ordem de classificação.
7.9. A falta de qualquer um dos documentos
acima citados implicará a não nomeação do candidato aprovado até a
regularização de sua situação funcional junto à Coordenadoria de
Estágios e Convênios do CEAF, sendo que o mesmo não terá direito a
bolsa relativa ao período em que estiver irregular.
7.10. Todos os aprovados terão suas portarias
publicadas com a data do início do estágio.
7.11. A inscrição implicará o reconhecimento e a
aceitação, por parte do candidato, do que determina este Edital e,
ainda, a declaração tácita de que, na data de sua realização, atende
aos requisitos previstos.
Pouso Alegre, 09 de janeiro de 2018.

Marcelo Rutter Salles
Promotor de Justiça
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DIREITO PENAL
Parte Geral
 Aplicação da Lei Penal;
 Do Crime;
 Do Concurso de Crimes;
 Do Concurso de Pessoas;
 Das Penas;
 Da Ação Penal;
 Da Extinção da punibilidade.
Parte Especial
 Crimes contra a Pessoa;
 Crimes contra a Dignidade Sexual.
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 (Lei Maria da Penha).
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
1.

Das Medidas de Proteção;

2.

Da Prática de Ato Infracional;

3.

Das Medidas Socioeducativas;

4.

Da Remissão;

5.

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável;

6.

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente;
7.

Do Ministério Público.
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS
PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG

Nome:
Nacionalidade:

Estado Civil:

RG:

CPF:

Data de Nascimento:
Filiação:
Endereço:
Telefone(s):
E-mail:
Ano ou Período de Graduação:
Instituição de Ensino:
Declaração:
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que são verdadeiras as
informações por mim prestadas neste ato, bem como, são autênticas as
informações contidas no histórico escolar por mim apresentado à Promotoria
de Justiça de Pouso Alegre. Declaro, ainda, que estou ciente e aceito os
termos do Edital nº 01/2018.
Pouso Alegre, _____/______/_______.

Assinatura do candidato
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QUADRO CRONOLÓGICO

Inscrições

05/02/2018 a 16/02/2018

Prova de Conhecimento

20/02/2018 às 13h30

Resultado da prova de

26/02/2018 a partir das 17h

conhecimento

Recursos

27/02/2018 a 28/02/2018

Entrevistas

02/03/2018

Resultado Final

06/03/2018

