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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL N. 01/2013 

 

Teste seletivo para ingresso ao quadro de Assessor Jurídico DAS-5 do  

Ministério Público do Estado do Paraná. 

 

O Promotor de Justiça, Dr. JOÃO CONRADO BLUM JÚNIOR, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, resolvem: 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

 o presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e 

contratação de assessor jurídico para atuar junto à PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE BELA VISTA DO PARAÍSO. 

 

1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os bacharéis em direito. 

 

2 - Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará 1 (uma) vaga, 

a ser disponibilizada oportunamente, junto à PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

BELA VISTA DO PARAÍSO/PR, mediante recebimento de remuneração líquida no 

importe de R$ 4.371,62 (quatro mil, trezentos e setenta um reais e sessenta e dois 

centavos), mais R$ 710,00 (setecentos e dez reais) de auxílio alimentação, com 

dedicação exclusiva. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para 

eventuais vagas que venham a surgir. 

 

3 - Das atividades práticas do assessor jurídico: atendimento ao público; auxílio na 

elaboração de acordos extrajudiciais e elaboração de ofícios; auxílio e 

acompanhamento de oitivas informais; auxílio na elaboração de peças processuais 

nas áreas da infância e juventude, família, juizados especiais, criminal, eleitoral e 

demais áreas de atuação do Ministério Público; auxílio em aspectos relacionados à 

gestão administrativa da unidade; auxílio nas atividades voltadas à movimentação de 

procedimentos administrativos. 
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 4 - Do programa: o teste seletivo será dividido em duas etapas, consistindo a 

primeira (escrita) em 12 questões objetivas e duas dissertativas e a segunda (oral), 

em uma entrevista, em que será observado o conhecimento técnico do candidato e a 

sua desenvoltura, sendo a primeira de caráter eliminatório e classificatório e, a 

segunda, de caráter classificatório. 

 

4.1 – Prova Escrita (com ênfase à temática ligada ao Ministério Público): A prova 

terá 12 questões objetivas, valendo 0,5 (zero vírgula cinco) pontos cada, e 02 

questões dissertativas, valendo 2,0 (dois) pontos cada, totalizando-se 10 (dez) pontos, 

podendo versar sobre os pontos abaixo elencados: 

 

4.1.1 – Direito Constitucional: Princípios, objetivos e fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Direitos e garantias fundamentais. Do Poder Judiciário e do 

Ministério Público. Família, criança, mulher e idoso (Cap. VII da CF/88). Direito à 

saúde. Neoconstitucionalismo. Controle de constitucionalidade. Poder Constituinte. 

4.1.2 – Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública. Atos 

Administrativos: conceito, requisitos e atributos. Atos discricionários e vinculados. 

Administração Pública direta e indireta. Lei 8.666/93. Lei 8.429/92 (inclusive 

jurisprudência dominante). 

4.1.3 – Direito Civil: Parte Geral do Código Civil. Direito de Família (Livro IV do 

Código Civil). Direito das Coisas (Livro III. Posse, propriedade e usucapião). 

4.1.4 – Direito Processual Civil: Princípios. Noções de jurisdição e ação. Do Juiz. 

Dos atos processuais. Da competência jurisdicional. Da suspensão e extinção do 

processo. Do Ministério Público. Das condições da ação e dos pressupostos 

processuais. Lei 7.347/85. Lei 8.429/92.  

4.1.5 – Direito Penal: Noções gerais. Código Penal. Teoria do crime. Crimes dolosos 

e culposos. Lei 11.343/2006. Lei 9.503/97. Lei 11.340/2006. Lei 10.826/2003. Crimes 

previstos na Lei 8.069/90. 

4.1.6 – Direito Processual Penal: Código de Processo Penal. Lei dos Juizados 

Especiais (Lei nº 9.099/95). Ação constitucional de Habeas Corpus. 
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4.1.7 – Direito da Criança e Adolescente: A Constituição Federal de 1988 e a 

infância e juventude. A doutrina da proteção integral. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O Conselho Tutelar.  

 

4.2 – Entrevista: Na entrevista será analisada a experiência prática do candidato, 

com análise curricular, bem como poder de oratória e de síntese, realizando-se 

questionamentos afetos às matérias constantes do item 4.1 supra, valendo 10 (dez) 

pontos. 

 

5 - Das inscrições: serão realizadas no período de 07/06/2013 a 21/06/2013, junto à 

Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso/PR, no edifício do Fórum desta 

Comarca, das 14h às 17h.  

 

6 - Da documentação necessária: o candidato deverá anexar no momento da 

inscrição os seguintes documentos: 

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; 

b) Curriculum Vitae; 

c) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida 

pelo órgão ministerial. 

  

7 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 28/06/2013, às 13:30 horas, nas 

dependências do Colégio Estadual Jayme Canet, situado na rua Rocha Pombo, 953, 

Centro, em Bela Vista do Paraíso-PR, CEP: 86.130-000, com duração máxima de 03 

(três) horas, sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima 

especificado implicará sua desclassificação do teste seletivo.  

 

7.1 - Não será possível consultar legislação, doutrina, jurisprudência ou apontamentos 

escritos trazidos pelos candidatos. As provas não poderão ser identificadas pelos 

candidatos, havendo somente um número identificador em cada prova, o qual será 

aposto pelo Promotor de Justiça e corresponderá ao nome do candidato em formulário 

assinado antes do seu início. Assim, o autor de cada prova será identificado apenas 
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após a correção de todos os testes, oportunidade em que será lançada a classificação 

final.  

 

7.2 - Para a realização da prova escrita o candidato deverá portar caneta esferográfica 

azul ou preta, cédula de identidade e comprovante de inscrição. 

 

7.3 - Das entrevistas: Serão convocados para a entrevista os 05 (cinco) primeiros 

colocados, desde que obtenham nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos na prova 

escrita, ficando automaticamente eliminados aqueles que eventualmente não 

obtiverem essa nota mínima. Em caso de empate na quinta colocação, observada a 

nota mínima, todos os candidatos nessa condição serão também convocados. A 

entrevista será realizada no dia 05/07/2013, com início às 14 horas, sendo que a 

inquirição se realizará em ordem alfabética. 

 

8 - Da Classificação: A nota final será calculada por média aritmética das notas das 

duas etapas do teste, sendo classificados todos os candidatos que atingirem a nota 

mínima de 06 (seis) pontos, desde que preencham os requisitos constantes deste 

Edital e estejam em conformidade com os dispositivos da Resolução 1952/2009 da 

PGJ. Ordem de aplicação dos critérios de desempate: maior nota na prova escrita, 

maior nota na entrevista, maior idade ou, persistindo o empate, sorteio. 

  

9 - Dos resultados: o resultado provisório da prova escrita será afixado junto ao mural 

da Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso/PR, no Fórum local, a partir do dia 

01/07/2013, às 14h00min. O resultado definitivo será publicado no mesmo local e 

horário do anterior, no dia 03/07/2013. O resultado definitivo das entrevistas e o 

resultado final serão publicados no mesmo local e horário do anterior, até o dia 

10/07/2013. 

 

10 – Dos recursos: Caberá recurso da prova escrita até o primeiro dia útil seguinte à 

publicação do resultado, junto à Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso/PR, 

das 14h às 17h. Para cada questão recorrida deverão ser apresentadas razões, 

devidamente fundamentadas, em laudas distintas (máximo de uma lauda por 
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questão), sob pena de não conhecimento.  

 

 A contratação do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá da conveniência ao 

Ministério Público do Estado do Paraná, bem assim da apresentação dos documentos 

constantes do anexo deste edital. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se, inclusive junto ao site oficial do Ministério 

Público do Estado do Paraná.  

 

                                  Bela Vista do Paraíso, 07 de junho de 2013. 

 

 

                                        JOÃO CONRADO BLUM JÚNIOR  

                                                Promotor de Justiça  

 

 

 


