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EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS – 02/201 5 
 
 

EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO 
PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BOLSA-
AUXÍLIO PARA ACADÊMICOS DO CURSO DE 
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
FORMIGA - UNIFOR/MG  

 
No uso de suas atribuições legais o Dr. Angelo Ansanelli Júnior, aqui 

denominado Supervisor do Estágio, torna público que se acham abertas, no 
período de 25/08/2015 a 04/09/2015, as inscrições para a seleção pública 
destinada à concessão de estágio com bolsa auxílio a acadêmicos de graduação 
do curso de Direito do Centro Universitário de Formiga – UNIFOR/MG, nos termos 
da Lei Federal nº 11.788/2008, da Resolução 42/2009, artigo 7º, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, da Resolução PGJ nº 42/2015 e deste Edital.  
 

1. Das Vagas 

Estão sendo disponibilizadas 02 (duas) vaga(s)  de estagiário(s) de graduação 
em Direito, para a Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga/MG. 

2. Das condições necessárias à inscrição   

2.1 Ser estudante do curso de Direito do UNIFOR/MG e estar regularmente 
matriculado e frequente a partir do  5º período no regime semestral ou equivalente 
no regime anual das Instituições de Ensino devidamente conveniadas.  

2.2 Disponibilidade de horário para a realização do estágio, com duração de 4 
(quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no período da tarde, de 
segunda a sexta-feira. 

2.3 Ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário.  

3. Das inscrições  

3.1 As inscrições serão realizadas do dia 25/08/2015 até o dia 04/09/2015, 
obedecida a legislação vigente, resoluções e normas constantes neste edital.  

3.2. O candidato, para requerer sua inscrição, deverá encaminhar um e-mail para 
o endereço eletrônico pjformiga@mpmg.mp.br aos cuidados da  Secretaria das 
Promotorias, informando seus dados, conforme constam de formulário de 
inscrição (anexo I). 

3.3 Para a solução de qualquer problema na inscrição, o candidato deverá entrar 
em contato pelos telefones: (37)3321-3582, no horário de 13 às 17 horas. 

3.4 O UNIFOR/MG definirá valor da bolsa de estudos a ser destinada aos alunos 
que prestarem atividades de estágio na Promotoria de Justiça da Comarca de 
Formiga/MG. 
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4. Das Disposições Finais Relativas às Inscrições   

4.1. Este Edital, contendo o programa e a Resolução PGJ nº 42/2015, ficarão à 
disposição para consulta na sede do Ministério Público Estadual desta comarca, 
no setor de atendimento ao público. 

4.2. A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das normas do certame 
pré-estabelecidas.  

4.3. A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de 
irregularidades, inexatidão de dados ou falsidade de qualquer declaração na 
inscrição, implicará a eliminação do candidato, cancelando-se sua inscrição e 
anulando-se todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis.  

5. Das atribuições dos estagiários   

5.1 - Desenvolver atividades correlatas à área de formação e pesquisas que 
instrumentalizem as diferentes áreas do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais na consecução dos objetivos institucionais; 

5.2 - acompanhar diligências quando solicitado; 

5.3 - executar serviços de digitação, correspondência, registro e arquivo; 

5.4 - prestar atendimento ao público, nos limites da orientação que venha a 
receber; 

5.5 - realizar as atividades de desenvolvimento de projetos, ações de melhoria, 
apoio administrativo e suporte técnico dentro da área de formação; 

5.6 - desempenhar outras atividades que lhe forem delegadas, compatíveis com 
sua condição acadêmica. 

6. Das Provas   

6.1. O concurso compreenderá uma prova composta por questões fechadas e/ou 
questões discursivas, envolvendo os temas constantes no Anexo I deste Edital. 

6.2. Da realização da prova.  

6.2.1. A prova será realizada no dia 10/09/2015, às 9 (nove) horas, no 
endereço: Colégio Santa Terezinha, localizado na Pra ça José Barbosa 
Júnior, 196, Centro, em Formiga/MG.  

6.2.2. Para a realização da prova, o candidato deverá comparecer ao local 
previsto com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

6.2.3. Não se admitirá a entrada, no recinto das provas, do candidato:  

a. que não estiver munido do documento oficial de identidade (com 
foto) informado no ato da inscrição;  

b. que se apresentar após o horário indicado para início das provas.  
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6.2.4. Durante a realização das provas será adotado o procedimento de 
identificação civil dos candidatos, mediante verificação do documento de 
identidade e da coleta da assinatura. O candidato que se negar a ser identificado 
terá as suas provas anuladas e com isto será automaticamente eliminado da 
seleção pública.  

6.2.5. Será excluído do exame:  

a. o candidato que se retirar do recinto durante a realização das 
provas sem autorização;  

b. o candidato colhido em flagrante comunicação com outro 
candidato ou pessoa estranha, verbalmente, por escrito ou 
qualquer outra forma, ou que utilizar notas, livros, impressos ou 
qualquer meio de consulta não autorizada; 

c. O candidato que estiver portando ou fazendo uso de qualquer 
tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, 
beeps, etc.); 

6.2.6. Será também excluído do exame, por ato da Coordenação do Exame de 
Seleção, o candidato considerado culpado de incorreção ou desrespeito para com 
os aplicadores de prova, seus auxiliares ou qualquer outra autoridade presente.  

6.2.7. O candidato terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para concluir a prova a 
que se refere o item 6.1. 

6.3. Da avaliação das provas e da classificação dos candidatos.  

6.3.1. A prova vale 100 pontos totais. 

6.3.2. Ficará automaticamente eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova.  

6.3.3. O recurso contra o resultado da prova deverá ser apresentado, 
fundamentadamente, até 3 (três) dias, a contar da sua divulgação e do gabarito 
oficial, pelo mesmo meio eletrônico da inscrição. 

6.3.4. A nota final do candidato corresponderá à soma das notas obtidas em cada 
questão da prova, sendo indicados para ocuparem as vagas disponibilizadas os 
candidatos que obtiverem a maior nota, observados os seguintes critérios de 
desempate: 

a. Período mais avançado à época da inscrição para o Exame de Seleção 
Pública; 

b. Maior idade.  

6.3.5. Serão divulgadas as notas dos candidatos aprovados em cada uma das 
partes da prova e sua classificação final.  

7. Das Disposições gerais   

7.1. Todas as instruções, convocações e avisos relativos ao exame regido por 
este Edital serão divulgados na sede do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais bem como no Portal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
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7.2. O Exame de Seleção Pública vigorará por 1 ano, podendo ser renovado por 
igual período, contado da data da divulgação do resultado final da seleção.  

7.3. A duração máxima do estágio é de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência, conforme estabelecido no caput do art. 11 da 
Lei Federal nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008.  

7.4. As nomeações serão feitas para início das atividades nos dias 06 ou 21 de 
cada mês obedecidos os prazos previstos na Resolução PGJ nº 42/2015. 

7.5.  Em caso de desistência, desligamento voluntário ou não, será convocado 
para a vaga o candidato seguinte, observada a ordem de classificação.  

7.6. O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo de 10 (dez) dias de 
sua convocação na Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de 
Formiga, munido dos documentos relacionados no anexo I deste Edital: 

7.7. O setor responsável pela seleção do estagiário deverá encaminhar toda a 
documentação do anexo I para ESTAR na Diretoria de Estágios e Convênios 
Acadêmicos no mínimo dez dias antes da data do início do estagiário de acordo 
com o artigo 36 da Resolução PGJ nº 42/2015. 

7.8. O não encaminhamento da documentação solicitada nos termos do item 7.7 
impossibilitará a publicação da nomeação do candidato, ficando a nomeação para 
a próxima data possível de início das atividades.  

7.9. A falta de qualquer um dos documentos acima citados implicará a não 
nomeação do candidato aprovado e à renúncia tácita, ocasião em que será 
chamado o candidato excedente, obedecida a ordem de classificação.  

7.10. Todos os convocados terão suas nomeações publicadas no Portal do 
Ministério Público no link abaixo: 

(http://www.mpmg.mp.br/acesso-a-informacao/estagios/apresentacao/apresentacao.htm) 

7.11. A inscrição implicará o reconhecimento e a aceitação, por parte do 
candidato, do que determina as legislações de estágio vigente, as Resoluções da 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e este Edital.  

 

Formiga, 21 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Angelo Ansanelli Júnior 

Diretor da Secretaria das Promotorias – Formiga/MG 
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Anexo I  

 

Programa das Provas 

1) DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
Constitucionalismo 
 
Constituição : conceito, classificações 
Aplicabilidade das normas constitucionais 
Interpretação das normas constitucionais 
Preâmbulo Constitucional 
Fundamentos da República Federativa do Brasil 
 
Poder Constituinte 
Conceito 
Natureza e titularidade 
Espécies 
Limitações 
 
Direitos e Garantias Fundamentais 
 
Tutela Constitucional das Liberdades 
 
Direitos Sociais 
 
Direitos de Nacionalidade 
 
Direitos Políticos 
 
Organização Político-Administrativa 
 
Organização dos Poderes e Ministério Público 
 
Processo Legislativo 
 
Controle da Constitucionalidade 
 
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
 
2) DIREITO CIVIL 

 
PARTE GERAL 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público 

Diretoria de Estágios e Convênios Acadêmicos 

 

 6

 
DO DIREITO DAS COISAS 
 
DO DIREITO DE FAMÍLIA 
 
DO DIREITO DAS SUCESSÕES 
 

3) DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Processo de Conhecimento 
 
Princípios 
 
Jurisdição 
Definição 
Características 
Princípios 
 
Competência 
 
Processo 
Teorias sobre a natureza jurídica do processo 
Pressupostos processuais 
Elementos subjetivos (juiz, partes e procuradores) 
Elementos objetivos (pedido e causa de pedir) 
 
Ação 
Teorias sobre a natureza jurídica da ação 
Condições da ação 
Classificações da ação 
Intervenção do Ministério Público no processo civil 
 
Atos processuais 
Tempo, lugar e modo 
Comunicação 
 
Nulidades 
Formação, suspensão e extinção do processo 
Procedimentos 
Recursos 
Cumprimento de sentença 
 
Processo de Execução 
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Processo Cautelar 
 
Procedimentos Especiais 
 

4) DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Regime Jurídico Administrativo : Princípios da Administração Pública, 
Poderes da Administração. 
 
Serviços Públicos 
 
Poder de Polícia 
 
Restrições do Estado sobre a propriedade privada 
 
Atos Administrativos 
 
Administração indireta 
 
Entidades paraestatais e Terceiro Setor 
 
Òrgãos Públicos 
 
Servidores Públicos 
 
Responsabilidade Extracontratual do Estado 
 
Bens Públicos 
 
Controle da Administração Pública 
 
Improbidade Administrativa 
 
5) DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
Princípios 
 
Sistemas processuais penais 
 
Fontes do Processo Penal  
 
Interpretação da Lei Processual Penal 
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Aplicação da Lei Processual Penal no tempo e no espaço 
 
Inquérito Policial 
 
Ação Penal 
 
Jurisdição e Competência 
 
Incidentes Processuais 
 
Provas 
 
Partes no Processo Penal 
 
Prisão e Liberdade Provisória 
 
Citação e intimação 
 
Sentença 
 
Procedimentos 
 
Nulidades 
 
Recursos 
 
Ações de Impugnação 
 
 

6) DIREITO PENAL 

 
Princípios 
 
Lei Penal: fontes, classificação,características, normas penais em 
branco, aplicação no tempo e no espaço, interpretação 
 
Teoria do Crime 
 
Teoria da Pena 
 
Suspensão Condicional da Penal 
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Livramento condicional 
 
Efeitos da condenação e reabilitação 
 
Medidas de Segurança 
 
Ação penal 
 
Extinção da Punibilidade 
 
Suspensão Condicional do Processo 
 
Prescrição 
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EXAME DE SELEÇÃO PÚBLICA  PARA ACADÊMICOS DE DIREIT O do UNIFOR-MG 
 

EDITAL 02/2015 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
NOME: _____________________________________________________________ 
FILIAÇÃO:  
MÂE:_____________________________________________________  
NATURALIDADE:_________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO:________________________ 
IDENTIDADE:________________________ORGÃOEXPEDIDOR:  
CPF: _______________________________________________________ 
ENDEREÇO: _______________________________________________________ 
N.º _______    APTO. _______ BAIRRO: ______________________________   
TELEFONE FIXO:  _________________________ 
TELEFONE CELULAR: _______________________ 
E- MAIL: _______________________  
PERÍODO QUE ESTÁ A CURSAR: _________________________ 
NOME DA FACULDADE: ______________________________________________ 
É PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA?   (     )  NÃO (    ) SIM    ESPECIFICAR :  
 
_________________________________________________________________ 
 
NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA EM 
RAZÃO DA DEFICIÊNCIA ?    (     ) NÃO  (     ) SIM  
 
ESPECIFICAR  DE FORMA FUNDAMENTADA:     
 
 
 
 
DECLARO QUE TOMEI CONHECIMENTO DO EDITAL 01/2014, ACEITANDO AS SUAS 
NORMAS REGEDORAS 
 
 
FORMIGA,   ____/ _____/ 2015. 
 
 
 
                

 


