
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL N.º 003/2014 
 
Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do 

Estado do Paraná. 
 

O Procurador de Justiça, Dr. Saint-Clair Honorato Santos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo n.º 6382/2014, resolve: 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
 O presente edital, que estabelece as instruções destinadas à seleção e 
contratação de estagiário para atuar junto ao Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente. 
 
1 - Dos requisitos: poderão se inscrever os acadêmicos dos cursos de Geografia e 
Engenharia Cartográfica, devidamente matriculados a partir do 3º ano ou 5º período. 
 
2 - Da vaga a ser preenchida: o candidato selecionado ocupará a vaga existente, 
de nº 145, junto ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao 
Meio Ambiente. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais 
vagas que venham surgir. 
 
3 - Do programa: 
a) Elementos básicos de cartografia: escalas, sistemas de coordenadas, projeções, 
classificação dos elementos cartográficos. 
b) Sensoriamento remoto: sistemas sensores, características das imagens, 
interpretação de produtos do sensoriamento remoto. 
c) Sistema de informação geográfica: conceitos, estruturas de dados espaciais, 
análise espacial; aplicações.  

 
4 - Das inscrições: serão realizadas no período de 07/04/2014 a 16/04/2014, no 
Centro de Apoio Operacional Às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, 
localizado no endereço à Avenida Marechal Deodoro, 1028, 10 º andar.  
 
5 - Da documentação necessária: o candidato deverá apresentar, no momento da 
contratação, os seguintes documentos: 
 
a) Certidão de matrícula e freqüência em um dos três últimos anos ou semestres 
equivalentes do curso de Geografia ou engenharia Cartográfica, reconhecidas ou 
autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação; 
b) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF; 
c) Certidão de antecedentes criminais; 
d) Atestado médico de aptidão para exercer as atividades de estagiário junto ao 
MPPR; 



 
 
 
 
 
 
 
e) Uma fotografia 3x4 recente. 
6 - Do teste seletivo: será aplicado no dia 22 de abril de 2014, às 14 horas, no 
endereço localizado à Avenida Marechal Deodoro, 1028, 08º andar Centro, 
Curitiba/PR, sendo que o não comparecimento do candidato no horário acima 
especificado implicará em sua desclassificação do teste seletivo. 
 
7 - Da Classificação: Serão classificados todos os candidatos que atingirem a nota 
mínima: 7,0 (sete), desde que preencham os requisitos constantes deste Edital e 
estejam em conformidade com os dispositivos da Procuradoria Geral de Justiça. 
 
8 - Dos resultados: serão afixados no Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção ao Meio Ambiente, localizado à Avenida Marechal Deodoro, nº 1028, 
10º andar, Curitiba/PR e disponibilizado no site do Ministério Público do Estado do 
Paraná (www.mp.pr.gov.br), a partir do dia 30 de maio de 2014, às 14 horas. 
 
 A contratação do candidato aprovado dependerá da conveniência ao 
Ministério Público do Estado do Paraná. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Divisão de Estágios. No caso de surgir nova vaga, poderá ser chamado o candidato 
aprovado subseqüentemente, desde que em prazo de validade deste edital. 
 

Curitiba, 03 de abril de 2014.  
 

 
 
 
 
 

 
SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS 

Procurador de Justiça 


