EST ADO DO RJO GRANDE DO SUL
MINISTEruO PUBLICO

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES

PARA 0 QUADRO DE ESTAGIARIOS

DO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CURSO SUPERIOR - DIREITO

EDITAL N° 02/2022 -IBIRUBA

o

PROMOTOR DE JUSTI<;A DA PROMOTORIA DE JUSTI<;A DE ISIRUSA, responsavel pelo
processo seletivo, no uso das atribui<;:oes que Ihe sao conferidas pelo Provimento nO 66/2011PGJ-RS, e com base no Regulamento do Programa de Estagios do Ministerio Publico do Estado
do Rio Grande do Sui, RESOLVE:
TORNAR PUBLICO que estarao abertas as inscri<;:oes para 0 processo seletivo de estagiarios
de nivel superior do curso de Direito para atuarem junto
Promotoria de Justic;a de Ibiruba.

a

1. DO CRONOGRAMA
Cronograma

DE ATIVIDADES

PREVISTO

de Atividades

Perfodo de inscri<;:5es

Datas Previstas
De 19/04/22 a 27/04/22

Publica<;:aoda homologa<;:aodas inscri<;:5ese divulga<;:aodo local
de realiza<;:aodas provas

28/04/22

Aplica<;:aodas provas e realiza<;:aode entrevistas

02/05/22

Publica<;:aodo resultado e da classifica<;:aofinal

03/05/22

1.1 Todas as instru<;:oes e avisos relativos ao presente processo seletivo serao divulgados por
meio de Edital na entrada do predio sede da Promotoria de Justi<;:a, localizada na Rua Getulio
Vargas,
1173,
Centro,
bem
como
no sitio
do
Ministerio
Publico
na internet
(http://www.mprs.mp.br/estagios).
1.2 As datas constantes no cronograma de atividades poderao ser modificadas mediante previo
aviso, por meio de Edital, disponibilizado no endere<;:o mencionado no item anterior.
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRICAO
2.1 Poderao participar do presente Processo Seletivo somente os alunos devidamente
matriculados no curso de Ciencias Juridicas e Sociais/Direito de institui<;:oes de ensino
devidamente conveniadas com 0 Ministerio Publico do E~tado do Rio Grande do SuI.
2.1.1 A rela<;:aocompleta das institui<;:oes de ensino conveniadas encontra-se disponivel
no
local
de
inscri<;:oes e
no
sitio
do
Ministerio
Publico
na
internet
(www.mp.rs.gov.br/estagios).
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2.2 0 candidato devera estar devidamente inscrito no
como possuir, no minimo,16 (dezesseis) anos de id
(primeiro) semestre do curso.

dastro de Pessoas Fisicas - CPF, bem
e e estar cursando, no minimo, 0 1°

2.3 Fica vedada a p~rti~ipac;.ao.de servidor ou empreg~tlo publico, ativo ou inativo, no presente
certame, conforme dlspoe 0 Inciso XI do art. 23 do Prov mento nO72/2009-PGJ-RS.

3. DAS VAGAS
3.1 Este Processo Seletivo destina-se ao preenchime to de 01 (uma) vaga para os turnos da
manha e da tarde junto
Promotoria de Justic;a de Ib ~uba, bem como
formac;ao de cadastr~
de reserva para vagas que venham a surgir na vigencia tleste Processo Seletivo.

a

3.2 A carga horaria do estagio
e da tarde.

a

e de 30 (trinta)

horas se

anais a ser cumprida no turno da manha

e

3.3 0 valor a ser pago a titulo de bolsa-auxilio, p~r hor efetivamente comprovada,
de R$6,41
(seis reais e quarenta e um centavos), acrescido de liuxilio-alimentac;ao,
razao de R$11 ,00
(onze reais) e auxilio-transporte,
razao de R$9,60 (no e reais e sessenta centavos), ambos por
dia de efetivo exercicio do estagio, a serem pagos junt mente com a bolsa-auxilio do periodo.

a

a

4. DA INSCRICAO
4.1 As inscric;6es ao processo seletivo estarao abertas
de abril de 2022, e serio realizadas na Promotoria
Getulio Vargas, 1173, Centro, Ibiruba, fone (54) 3324horas, ou encaminhando 0 FORMULARIO PADRA
para 0 endere~o eletronico mpibiruba@mprs.mp.br.

no periodo de 19 de abril de 2022 a 27
e Justi~a de Ibiruba, localizada na Rua
419, das 9h as 12h e das 13h30 as 18
(anexo) e documento oficial com foto

4.2 A inscric;ao sera formalizada mediante a entrega de
4.2.1 Formulario Padrao de Inscric;ao (fornecido no local das inscric;6es);
4.2.2 c6pia do documento oficial de identidade
4.3 No ate da inscric;ao

0

candidato devera indicar

0

tur

om foto.

:F no qual

pretende realizar

0

estagio.

4.4 Serao aceitas inscric;6es por procurac;ao, sem a nE;lcessidade de reconhecimento de firma,
assumindo 0 candidato total responsabilidade pelas inftrlna90es prestadas pelo seu procurador.
4.5 0 candidato que necessitar de atendimento especial para a realizac;ao da prova devera
declara-Io no Formulario Padrao de Inscric;ao, no es Iac;o reservado para esse fim, para que
sejam tomadas as providencias necessarias com antec dencia.
I

4.6 E de responsabilidade do candidato manter seu enderec;o eletr6nico
atualizados para viabilizar os contatos necessarios.

(e-mail) e telefones

iE DO SUL

EST ADO DO RIO GRAN
MINISTERIO Plm

leo

4.7 A inscric;:ao implicara conhecimento das normas r lentes
das regras e condic;:6es de sua realizac;:ao.

do presente certame e aceitac;:ao

Iii

5. DAS PROVAS

5.1 0 processo seletivo sera realizado, preferencialme t~, na data constante no Cronograma de
Atividades e sera aplicado a todos os candidatos que t nham suas inscric;:6es homologadas.
5.2 0 processo seletivo sera composto de 1 (uma) pr Yljl dissertativa, de no maximo 30 linhas,
no valor de 60 (sessenta) pontos, e de entrevista pesso I)r no valor de 40 (quarenta) pontos.
5.3 As provas serao realizadas,
Promotoria de Justic;:ade Ibiruba.

preferencialmente,

no dia 02/05/2022,

as 14 horas,

na

II

5.4 0 tempo de realizac;:ao da prova sera de 02 (duas) ~rls e 0 candidato devera apresentar-se
portando comprovante de inscric;:ao, documento ofi lal de identidade com foto e caneta
esferogratica de tinta preta ou azul.
I
5.5 Durante a realiza9ao da prova nao sera permitida c ~~ulta a obras de qualquer especie.

I

6. DO PROGRAMA

6.1 Direito Penal; Direito Civil; Estatuto da Crianc;:a e d hdo,escente;
Civil.
II

Processo Penal; Processo

I

I

7. DA CLASSIFICACAO

E DO RESULTADO

7.1 Serao considerados aprovados os candidatos
ue obtiverem
superior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos. I

aproveitamento

igual ou

7.2 A classificac;:ao sera efetuada por ordem deCre]Cente do total de pontos obtidos
candidatos, com indicac;:ao do turno optado.
I
7.3 Em caso de empate na classificac;:ao, tera pr flerencia
considerando-se dia, mes e ana de nascimento.

0

candidato

de maior

pelos

idade,

7.4 0 resultado final do processo seletivo sera divulg Cill,llol
no local indicado no item 1.1 na data
prevista no Cronograma de Atividades.

8. DA CONVOCACAO
8.1 A convocac;:ao sera realizada por meio do e-mail i ~ormado pelo candidato no momenta da
inscric;:ao, seguindo-se rigorosamente a ordem de clas iflcac;:aoe 0 turno indicado pelo candidato
no ate da inscric;:ao.
II
8.2 0 candidato convocado devera comparecer no ~¢al informado no ato de convoca~ao
nos 5 (cinco) dias subseqlientes it data de enca I ~nhamento do e-mail de convoca~ao

II

ESTADO DO ~IO GRA,N
MINISTERIO PUB

n DO SUL
l,x<co

mencionado no item anterior, para manifestar seu int I e,sse pela vaga. Ap6s transcorrido esse
prazo, 0 candidato sera considerado desistente do proc I. 0 seletivo.
I

II

8.3 No caso do candidato convocado nao atender ao ~isposto no item anterior ou, se atender,
recusar a vaga, sera providenciada a convocayao do pr ,Iximo candidato da lista de classificayao.
8.4 E responsabilidade do candidato comunicar, po meio escrito, a alterac;ao do enderec;o
eletr6nico (e-mail) sob pena de desclassificac;aq d processo seletivo decorrente do nao
atendimento
convocac;ao formulada por ~eio do ifacto enderec;o eletr6nico.
I

a

9. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATACAO
9.1 Para investidura no Programa de Estagios do Minis ejri,bPublico do Estado do Rio Grande do
Sui, 0 candidato devera:
I
9.1.1 estar regularmente
Ministerio Publico;

matriculado

em i stituiyao

de ensino

credenciada

pelo

II

9.1.2 possuir idade minima de 16 (deZeSSeij)
9.1.3 apresentar certidao negativa criminal
quando maior de 18 (dezoito) anos;

fS completos;

a

Justiya Comum

Estadual

9.1.4 comprovar, por meio de atestado me~iic~, a aptidao para
estagio, conforme determina 0 art. 16 da Resoluyao nO42 do CNMP;

0

e Federal,

desempenho

do

9.1.5 nao ter esgotado 0 tempo maximo de e tagio no ambito do Ministerio Publico, no
caso da readmissao de estudante;
I
9.1.6 nao estar exercendo atividades relacio a~as com a advocacia e com funyoes
judiciarias e policiais, bem como atividades d j~iz leigo e de conciliador dos Juizados
Especiais;
I

9.1.7 inexistir impedimento
curricular;

por parte da in,tlitUiyao de ensino

a

pratica do estagio

9.1.8 nao ser servidor ou empregado publicp, ativo ou inativo, conforme
constante no inciso XI do art. 23 do Proviment nO72/2009-PGJ-RS.

disposiyao

9.2 E vedada ao estagiario a realizayao de estagio s "Ilrientayao
ou supervisao, diretamente
subordinado
a membros do Ministerio PUblicol 0
servidor investido em cargo de
assessoramento, chefia e direyao que Ihe seja co1nju e, companheiro ou parente ate terceiro
grau, inclusive.
II

Ib

10. DA CONTRATACAo

a

10.1 A aprovayao nao gera direito
contratayao do c nGlidato, podendo ser realizada, ou nao,
conforme a necessidade, a conveniencia e a oport ~idade, a criterio do responsavel pelo
processo seletivo, observada sempre a disponibilidade
e vaga.
I
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10.2 A contratacao, sem vinculo empregaticio, da ~
Compromisso de Estagio, firmado entre 0 Ministerio P Iii
estagiario e a institui~ao de ensino conveniada.
l
10.3 Documentos a serem apresentados para
Publico do Estado do Rio Grande do Sui:

0

ingies

-a
0

com a assinatura do Termo de
do Estado do Rio Grande do Sui, 0

o Programa de Estagios do Ministerio

I

10.3.1 Formulario Cadastral, nos term os d
Provimento n072/2009-PGJ-RS;

rOdelO

constante

no ANEXO

III do

I

10.3.2 atestados de matrfcula e semestralicilad , originais e atualizados, fornecidos pela
institui~ao de ensino;
I

10.3.3 documento original fornecido pela instit
disciplinas matriculadas;
10.3.4 Formulario de Declara~ao de Conta-co
apresentado no ANEXO IV do Provimento n07
10.3.5 certidao negativa criminal da Justi~a C
maior de 18 (dezoito) anos;

aode ensino, informando a rela~ao das

l

1e no Banrisul,
~09-PGJ-RS·
I

I

nos termos do modelo

tm Estadual'e Federal, para estudante

10.3.6 fotocopia do documento oficial de identi ade;
10.3.7 fotocopia do CPF;
10.3.8 Formulario de Declara~ao de Bens, no ~elrmos do modele constante no ANEXO
V do Provimento n072/2009-PGJ-RS;
10.3.9 atestado medico que comprove a aptid10.3.10 uma (01) foto 3x4 recente;

para a realiza~ao do estagio;
I

10.3.11 fotocopia do documento oficial de ioentidade
estudante menor de 18 (dezoito) anos;
II
10.3.12 Declara~ao Pessoal de ausemcia dos ~pedimentos
72/2009-PGJ-RS.

do responsavel

legal, para

previstos no Provimento nO

10.4 Os documentos referidos nos itens "10.3.1", "10. 2"1,"10.3.3", "10.3.4", "10.3.5", "10.3.8" e
"10.3.9" somente serao aceitos se originais, sendo 11d1adaa apresenta~ao de documentos
emitidos pela Internet, salvo aqueles que possuam C6ditt Ide autenticidade eletr6nica.
10.5 Os documentos mencionados nos itens "10.3.1", 'r. 0.3.4" e "10.3.8" deverao ser firmados
pelo responsavel legal do estudante menor de 18 (d~zoito) anos, cuja identifica~ao sera
comprovada por meio do documento solicitado no item '11.3.11".
10.6 Os formularios citados no item 10.3 serao for
seletivo no momenta da contrata~ao.

didos pelo responsavel

pelo processo

10.7 A nao apresenta~ao de qualquer um dos do ~entos relacionados no item 10.3, a
incompatibilidade destes com as informa~6es prestada no Formulario Padrao de Inscri~ao ou 0
nao cumprimento dos requisitos previstos no item 9 ~ levara a elimina~ao do candidato do
processo seletivo.
10.8 Sera considerado desistente 0 candidato convo ~o que nao apresentar os documentos
manifesta~ao do interesse pela vaga.
mencionados no item 10.3 no prazo de 15 (quinze) cilia

.J
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, sera providenciada

10.9 Transcorrido 0 prazo estabelecido no item anter
pr6ximo candidato da lista de classificay80.

a conVOCay80 do

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
11.1 Este processo seletivo tera validade de 12 (doze)
resultado final.
12. DAS DISPOSICOES

ses, a contar da data de divulgay80 do

FINAlS

12.1 E de inteira responsabilidade do candidato acomp i rr
avisos relativos ao presente processo seletivo.
12.2 A aprovay80 e a classificay80
expectativa de direito
contratay80.

a

letivo geram para 0 candidato apenas

nesse processo

12.3 Os casos omissos ser80 dirimidos com a aprese
responsavel pelo processo seletivo.

todas as instru90es, convoca90es e

I

1_

'ro

d

.
t
·t d·· ·d
e requenmen 0 escn 0 Ingl 0 ao

,/

~8deabrild

promo~~~~~~ori
Responsavel pelo Proce

~lJUsti9a de Ibiruba,
olSeletivo.
I

PUBLICADO EM 18 DE ABRIL DE 2022.

