MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº 01/2018
Teste seletivo para ingresso no quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do
Paraná
O Promotor de Justiça Francisco Zanicotti, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Protocolo n.º 7848/2018, resolve:
TORNAR PÚBLICO
o presente edital que estabelece as instruções destinadas à seleção e admissão de
estagiários para atuarem na Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do
Paraná.
1 – Dos requisitos: poderão se inscrever acadêmicos dos cursos de Jornalismo, Comunicação
Organizacional e Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, devidamente matriculados
e frequentando o curso a partir do 3º ano ou 5º semestre e que já tenham cursado no mínimo dois
anos de curso.
2 – Das vagas a serem preenchidas: os candidatos selecionados ocuparão duas vagas
existentes na Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná (códigos 998 e 999),
sendo uma para o período matutino e outra para o período vespertino. No momento do teste
seletivo, o candidato informará o período de preferência para atuação. Os demais aprovados
formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir. Os candidatos aprovados
farão jus à bolsa-auxílio de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), mais auxílio-transporte no
valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por quatro
horas por dia.
3 – Do programa: a seleção dos candidatos será feita por meio de prova escrita (1ª fase) e
entrevista pessoal (2ª fase), sendo ambas as fases de caráter eliminatório e classificatório. A
prova escrita aferirá conhecimentos em Língua Portuguesa, interpretação de texto, redação
jornalística e ética no Jornalismo (Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros).
4 – Das inscrições: serão realizadas no período de 9 a 25 de maio, por meio do formulário
eletrônico disponível no link https://goo.gl/forms/IWsajo59dB7WHmQE3. Mais informações podem
ser obtidas por meio do telefone (41) 3250-4264.
5 – Da documentação necessária: Para a inscrição ser considerada válida, após o envio do
formulário eletrônico, o candidato deve encaminhar os documentos citados abaixo para o e-mail
estagio.jornalismo@mppr.mp.br:
a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;
b) Comprovante de matrícula atualizado e compatível com o estágio pretendido.
6 – Do teste seletivo: A seleção será composta de duas fases: aplicação de prova escrita e
entrevista. A prova escrita, de valor máximo de 8 (oito) pontos, será aplicada no dia 4 de junho,
na Fundação Escola do Ministério Público do Paraná (Fempar), situada na Rua XV de Novembro,
964, 4º andar, Centro, Curitiba, com início previsto para as 14h30. Os candidatos deverão chegar
no local até as 14 horas, sendo que o não comparecimento do candidato no horário especificado

