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Ministério Público do Estado 
do Paraná 

EDITAL Nº 1/2021

ESTADO DO PARANÁ
19, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, 

que, no prazo de 30 (trinta) dias (período de 
2021), encontram-se abertas as inscrições ao Concurso Público para provimento 
de 7 (sete) cargos de Promotor Substituto e mais os que vagarem durante o prazo 
de validade do certame, observado o contido no art. 91, “caput”, da Lei Comple-

R$ 28.884,20 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 
reservando-se 5% (cinco por cento) 
nos termos da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99 
e da Lei Estadual nº 13.456/2002, observados os preceitos da Lei Estadual nº 
15.139/2006, além de 20% (vinte por cento) de cargos para negros ou pardos, nos 

Conselho Nacional do Ministério Público, correspondendo, na presente data, a 2 
(duas) vagas para cada reserva aludida, dependendo da disponibilidade de recursos 

belecidos para despesas com pessoal pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

1. 

- estar em dia com as obrigações eleitorais e, se homem, também com o serviço 

e mental.
 
2. O Concurso obedecerá às prescrições do seu Regulamento, publicado no Diário 
Eletrônico do MPPR do dia 14/9/2021.

será realizado por meio eletrônico, por meio da internet

no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), observado o horário bancário, 
através de boleto fornecido pelo referido site 

- 
- 
-

nº 13.456/2002 e da Lei Estadual nº 15.139/2006, comprometer-se a apresentar 
detalhado documento médico, até dois dias após o encerramento das inscrições, 

do certame.
site acima indicado, as quais 

no Edital, que deverá se dar por meio de pagamento de boleto bancário.
c. Os candidatos que forem membros de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007, e estiverem inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, do Ministério de 

c.1. Os candidatos que forem doadores de sangue, nos termos da Lei Estadual n. 

PR, no período compreendido entre os dias 14/9/2021 e 21/9/2021. Considera-se 

o doador deverá comprovar que realizou duas doações dentro do período de doze 

recebimento do pedido na Secretaria do concurso.

qualquer hipótese.
e. 

ao candidato o direito de submeter-se à prova preambular.
f. fax, mensagem, correio 
virtual ou qualquer outro meio eletrônico.

durante os dois primeiros anos de exercício efetivo do cargo.
Decorrido o prazo das inscrições e das entrevistas dos candidatos concorrentes às 

vagas reservadas, será divulgada pela internet 

às vagas gerais, seja nas vagas reservadas.
i. 

do candidato ao Conselho Superior do Ministério Público.
j. 

scritos na internet

k.
seja nas vagas gerais, seja nas vagas reservadas, será publicada no site do Ministério 
Público e em Diário Eletrônico do MPPR.
l.

4. 

escritas. O candidato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes das provas, deverá 

prestará a prova em condições iguais aos demais candidatos.

5.
- 
- 
- 
- 
- 
- prova de títulos.

6. A prova preambular, constituída de um único caderno de questões objetivas, 

eletrônico de dados.

b. GRUPO 2 - 12 (doze) para Direito Constitucional, sendo pelo menos uma referente 

c. GRUPO 3 – 8 (oito) para Direito Civil, 2 (duas) para Direito Empresarial e 10 

Secretaria da Saúde  
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(Inquérito Civil, Procedimento Preparatório, Procedimento Administrativo e Notícia 

do Idoso e 2 (duas) para Direitos Humanos.

7. 

d. GRUPO 4 - 1 (uma) peça prática, 5 (cinco) questões discursivas para Direito 

Público (Inquérito Civil, Procedimento Preparatório, Procedimento Administrativo 

ou do Idoso e 2 (duas) questões discursivas para Direitos Humanos.

8. 

-  curriculum vitae,

a Advocacia, com os nomes, sempre que possível, dos representantes do Ministério 

-

- comprovante de estar no gozo dos direitos políticos e quite com o serviço militar, 

- 

- 

- 

- 

- prova de idoneidade moral atestada por membro do Ministério Público, da Mag-

- 
- 

- 

- 

-

-

-

Substituto.

cida apenas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que o candidato estiver 

c. internet
Constituem títulos, para efeito do artigo 24 do Regulamento do Concurso, 

público para o Ministério Público ou para a Magistratura ou para cargo público que 

 

 

 

máximo de 1,0 (um vírgula zero).

e.1- a simples prova de desempenho de cargos públicos ou de funções eletivas para 

e.2-

e.4-

e.5- trabalhos forenses, como sentenças, pareceres, razões e contrarrazões de 

e.6- 
f. 

somada à média resultante da soma das médias da prova oral e das provas escritas, 

i. Em caso de empate entre candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos, 

j.
média nas provas escritas.
k.
tiver obtido a melhor média da prova oral, na de título, o maior tempo de serviço 

do Regulamento.

preliminarmente e às suas expensas, os seguintes exames e as avaliações abaixo 

 eletrocardiograma e eletroencefalograma.

 cardiológica.

c.
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disposto nos artigos 16 e 22 e seus parágrafos, do Regulamento.

10. A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná sindicará a vida pre-
gressa dos candidatos.

11. A prova oral, de natureza eliminatória, será aplicada por meio de questionamentos 

12. A lista de pontos do concurso constitui-se do Anexo “1” do Regulamento apenso 

preambular.

14. 

I 

II 

III - 
IV -

patível com as normas de civilidade e compostura.

15. Para ser admitido à prova preambular do concurso, o candidato deverá exibir 
cédula de identidade civil ou documento equivalente, acompanhada do comprovante 

do acesso ao site
nar, conforme item 3, letra ‘j’. Para realizar as provas escritas e oral, o candidato 

16.
prova ou exame.

17. Protocolos de medidas sanitárias
17.1

17.2

suas respectivas salas.

evitar qualquer tipo de contato físico.
17.4 É obrigatório o uso de máscara que cubra total e simultaneamente nariz e boca 

17.5

candidato do local de prova.
17.6
17.7 Caso algum candidato apresente temperatura corporal igual ou maior a 37.8°C, 

temperatura corpórea, o candidato deverá ser encaminhado para sala privativa para 

17.8

 Recomenda-se que o candidato compareça munido de álcool em gel, em mate-
rial transparente, para uso pessoal.
17.10 Recomenda-se que cada candidato leve e utilize sua própria garrafa de água 

ros, salvo para encher garrafas e/ou copos em material transparente e sem rótulo.
17.11 O candidato deverá retirar a máscara apenas para se alimentar e recolocá-la 
imediatamente após terminar.
17.12 Poderá ser solicitado ao candidato que retire máscara, face shield, luvas e 

vistoria visual.

em gel (70%), papel toalha e lixeira aberta ou com tampa acionada pelos pés. O 

e com a frequente prática da higiene e a devida assepsia.
17.14

18. 
a presidirá, e por Membros do Ministério Público e respectivos suplentes, eleitos 
pelo egrégio Conselho Superior do Ministério Público, devendo a escolha recair 

será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, sendo que o termo 

20.
ou por meio do site

21.
himento por parte do candidato das presentes instruções e das condições previstas 
no Regulamento do Concurso.

134797/2021

Atendimento de segunda a sexta 
das 7h às 19h

41 3200 5002

A história do Paraná
passa por aqui.


