
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 5® REGIAO

EDITAL N.° 01, de 20 de margo de 2017

1° PROCESSO SELETIVO PUBLICO DE 2017 DA PROCURADORIA REGIONAL DA

REPUBLICA DA 5.^ REGIAO PARA ESTAGIARIOS DE NIVEL SUPERIOR DA AREA DE
DIREITO.

A Coordenadora de Estagio da Procuradoria Regional da Republica da 5- Regiao, com base
na Portaria PGR/MPU n.° 378, de 9 de agosto de 2010, RESOLVE:

Art. Abrir o 1° Processo Seletivo Publico de 2017 para estagiarios de nivel superior, do
curso de Direito, da Procuradoria Regional da Republica da 5.® Regiao, do qual poderao
participar alunos das Instituigoes de Ensino Superior conveniadas. (Anexo 1)

Art. 2- Constituir Comissao Especial para a elaboragao e avaliagao das provas do Processo
Seletivo e analise de eventuais recursos, nos termos da Portaria PRR5 n.° 42, de 08 de
margo de 2017.

1. DA INSCRigAO E VALIDAgAO
1.1 As inscrigoes serao realizadas a partir das lOh (dez boras) do dia 27/03/2017 ate as 18h
(dezoito boras) do dia 17/04/2017, exclusivamente pelo enderego eletronico
http://www.mDf.mp.br/regiao5/, mediante o preencbimento da Ficba de Inscrigao do Candidato,
considerando-se como extemporanea e sem validade qualquer inscrigao realizada fora
desse periodo.

1.2 Sera reservado o percentual de 10% do total das vagas as pessoas portadoras de
deficiencia que, no momento da inscrigao, declararem tal condigao (inclusive se ba
necessidade de condigoes especiais para a realizagao da prova), desde que as atividades
de estagio sejam compativeis com a deficiencia de que sao portadoras.
1.3 Sera reservado o percentual de 10% do total das vagas as pessoas que se declararem
participantes do Sistema de Cotas para Minorias Etnico-Raciais.
1.3.1 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Minorias Etnico-Raciais, o candidato devera:
a) efetuar sua inscrigao optando pela participagao do sistema de cotas, nos prazos definidos
no item 1.1 deste edital;

b) assinar declaragao especifica (Anexo II) de opgao para participar da selegao por esse
sistema e apresenta-la no ato de validagao da inscrigao;
c) comparecer, quando convocado, a entrevista pessoal, portando carteira de identidade
original e comprovante de renda familiar.
1.3.2 O candidate convocado que nao comparecer a entrevista pessoal ou comparecer sem
portar documento original de identidade passara a compor automaticamente a lista geral de
inscritos.

1.4 Ficam designadas as vagas 10®, 20®, 30® e assim sucessivamente aos candidates com
deficiencia e/ou participantes do Sistema de Cotas para Minorias Etnico-raciais. Havendo as
duas situagoes no mesmo processo seletivo, convocar-se-a, prioritariamente, o candidato



com deficiencia e, na vaga seguinte 11°, 21°, 31° e assim sucessivamente, convocar-se-a o
candidate partlcipante do Sistema de Cotas.

1.5. SO SERA PERMITIDA A PARTICIPAQAO NA SELEQAO PUBLICA DE CANDIDATO
QUE TENHA CONCLUIDO PELO MENOS 40% (QUARENTA PGR CENTO) DA CARGA
HORARIA OU DOS CREDITOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DO CURSO
SUPERIOR.

1.6 As inscripoes deverao ser validadas no perlodo de 19/04/2017 ate 28/04/2017, no
horario das 12h30 (doze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta). NA OCASIAO SERAO
RECEBIDAS, EM CARATER FACULTATIVO, DOAgOES DE ALIMENTOS NAO
PERECIVEIS, DESTINADOS A INSTITUigOES DE CARIDADE. No case de
impossibilidade de comparecimento no horario informado, a validapao podera ser agendada,
mediante justificativa, para o mesmo periodo, a partir das 10h30 (dez horas e trinta
minutes), atraves do e-mail prr5-estaqio@mpf.mp.br. Para a validapao e necessario que os
inscritos comparepam a sede da Procuradoria Regional da Republica da 5.° Regiao, situada
na Rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu, Recife/PE, munidos dos seguintes documentos:
1.6.1 documento de identificapao com foto (original e copia);
1.6.2 CPF (original e copia);
1.6.3 a ficha de inscripao impressa apos a sua efetivapao no enderepo eletronico
http://www.mpf.mp.br/regiao5/:

1.6.4 comprovante de matricula ou declarapao da Instituipao de Ensino conveniada (original
e copia) em que conste o ano/periodo cursado pelo candidate, devidamente autenticado
pela Faculdade/Universidade;
1.6.5 historico escolar (original e copia) detalhado e atualizado, em que conste a carga
horaria ou creditos necessaries para a conclusao do curse e a quantidade efetivamente ja
cumprida, devidamente autenticado pela Faculdade/Universidade, ou outre documento
expedido pela instituipao de ensino, desde que demonstre claramente a comprovapao do
requisite previsto no item 1.6;
1.6.6 laudo medico, no case do candidate declarar-se portador de deficiencia, expedido no
prazo maximo de 90 (noventa) dias antes do termino das inscripoes, do qual conste
expressamente que a deficiencia enquadra-se na previsao do art. 4° e seus incises do
Decreto n.° 3.298, de 20/12/1999 (na falta do laudo ou da informapao nesse, o requerimento
de inscripao sera processado come de candidate nao portador de deficiencia, mesmo que
declarada tal condipao);
1.6.7 declarapao especifica de oppao para participar da selepao pelo sistema de cotas para
minorias etnico-raciais, nos moldes do Anexo II.

1.7 No case da validapao da inscripao ser realizada per procurador, a procurapao devera ser
assinada pelo candidate, em nome do procurador, e entregue juntamente a copia da carteira
de identidade do candidate e do procurador, sem necessidade de reconhecimento de firma,
assumindo o candidate inteira responsabilidade pelas informapoes prestadas per seu
procurador.
1.8 Os prazos informados neste edital poderao ser prorrogados per ate da Coordenapao de
Estagio da Procuradoria Regional da Republica da 5° Regiao.

2. DAS PROVAS

2.1. As provas obedecerao ao programa constante do Anexo III e serao realizadas em dia,
horario e local a serem divulgados com a antecedencia de pelo menos 10 (dez) dias da data
de sua realizapao, no site http://www.mpf.mp.br/regiao5/ e no hall de entrada da sede da
Procuradoria Regional da Republica da 5.° Regiao.
2.2 A data de aplicapao das provas podera ser alterada per ate da Coordenadora de
Estagio, observado o prazo minimo de antecedencia de divulgapao fixado no item 2.1.
3. DOS CRITERIOS DE AVALIAgAO E DA CLASSIFICAgAO
3.1. O processo seletivo sera composto de 2 (duas) etapas:
I - Uma prova objetiva e uma prova subjetiva.



a) A prove objetiva tera carater eliminatorio, contendo 30 questoes de conhecimentos
especificos em Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e Administrative). Seu
valor sera de 10 pontos, com peso 1 (um).
b) A prove subjetiva, tambem eliminatoria, consistira em uma dissertaqao ou questao pratica
sobre tema pertinente as disciplines do programs de conhecimentos na area de Direito,
valendo 10 pontos, com peso 2 (dois). Na prove subjetiva sera considerada a aplicagao
adequada das normas gramaticais. Somente serao corrigidas as proves subjetivas dos
candidates classificados nas proves objetivas.
c) Serao considerados aprovados os candidates que obtiverem no minimo 50% (cinquenta
per cento) de pontos em cade uma das proves: objetiva e subjetiva.
d) A note final do candidate sera a media ponderada das 2 (dues) notes.
e) O tempo total para realizagao das proves, objetiva e subjetiva, sera de 3 (tres) horas. O
candidate devera apresentar-se ao local da prove com 60 (sessenta) minutes de
antecedencia, munido de caneta esferografica azul ou preta, comprovante de inscrigao
validado pela Segao de estagio da Procuradoria Regional da Republica da 5.® Regiao e
documento original com foto, nao sendo permitido o acesso de candidates ao local da prove
epos o horario fixado para o seu inicio.
f) Nao sera permitido ao candidate utilizar-se de qualquer meio de consulta durante a
realizagao das proves. A consulta implicara a desclassificagao do candidate.
g) As proves (objetiva e subjetiva) deverao center somente o numero de inscrigao do
candidate, de mode a nao permitir sue identificagao. A identificagao do candidate per outre
meio o eliminara, sumariamente, do concurso.
h) Para obter pontuagao nas questoes das proves objetivas, o candidate devera marcar com
um X uma, e somente uma, dentre as alternatives para cade questao nos campos do Cartao
de Respostas. As marcagoes incorretas no Cartao de Respostas acarretarao a anulagao da
questao, sendo o preenchimento de inteira responsabilidade do candidate.
i) Em nenhuma hipotese havera substituigao da Foiha de Respostas per erro do candidate,
quando houver marcagao rasurada, emendada ou campo de marcagao nao preenchido.
j) O candidate nao devera amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer mode,
danificar o seu Cartao de Respostas, sob pena de arcar com os prejulzos advindos da
impossibilidade de realizagao de sue corregao.
k) Concluida a realizagao das proves, o candidate devolvera o caderno de questoes
juntamente com a foIha de respostas e a foIha de rascunho.
I) Nao sera permitido o ingresso no local de proves de candidates portando aparelhos
eletronicos. O acesso com aparelho celular no recinto da prove, podera ser permitido desde
que desligado na presenga do fiscal e guardado em recipiente proprio fornecido pela
comissao do concurso.

3.2 A classificagao sera efetuada per ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos
candidates nas proves objetiva e subjetiva. Case haja empate no somatorio de pontos, sera
considerado para a classificagao:
a) 0 maior numero de pontos na prove subjetiva;
b) o maior numero de pontos na prove objetiva;
c) a maior idade.

4. DA DIVULGAgAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS
4.1 O gabarito da prove objetiva sera divulgado no enderego eletronico
http://www.mpf.mp.br/regiao5/ e no hall de entrada da sede da Procuradoria Regional da
Republica da 5.® Regiao, em ate 1 (um) die iitil epos o termino do processo seletivo.
4.2 O prazo para pedido de vista da prove objetiva e eventuais recursos sera de 2 (dois)
dies uteis epos a data da divulgagao do gabarito, mediante-o preenchimento de formulario
proprio, disponibilizado no enderego eletronico http://wA<^ y.mpf.mp.br/regiao5/, devendo o
recurso ser entregue no protocolo da Procuradoria Re^j^al da Republica da 5® Regiao, no



endere?o ja indicado, ate as 17:30h (dezessete e trinta) do segundo dia util apos a
divulgagao.
4.3 Apos publicagao, no enderego eletronico da Procuradoria Regional da Republica da 5®
Regiao, dos aprovados na prova objetiva, pelo numero de inscripao, o candidato podera
interpor recurso para a Coordenagao de Estagio, no prazo de 2 dias uteis, em formulario
proprio disponibilizado tambem no enderepo eletronico e entregue no protocolo da
Procuradoria ate as 18h (dezoito horas) do segundo dia util apos a divulgagao.
4.4 Se do exame de recursos resultar anula?ao da questao, a pontuagao correspondente
sera atribuida a todos os candidates, independentemente de terem recorrido.
4.5 Apos julgamento dos recursos, o resultado final do processo seletivo sera divulgado no
enderego eletronico http://www.mpf.mp.br/reaiao5/ e no hall de entrada da sede da
Procuradoria Regional da Republica da 5.® Regiao. A classificapao dos candidates
obedecera a ordem decrescente das medias finais, apuradas na forma estabelecida neste
Edital.

5. DA CONVOCAQAO E DA CONTRATAQAO
5.1 A contratagao dar-se-a sem vinculo empregaticio, com a assinatura do Termo de
Compromisso de Estagio, firmado entre a Procuradoria Regional da Republica da 5.®
Regiao, a Instituigao de Ensino e o Estagiario, e obedecera rigorosamente a ordem de
classificagao divulgada em edital.
5.2 Documentos a serem apresentados:
a) Declaragao de matricula autenticada, expedida pela Instituigao de Ensino, referente ao

semestre ou ano cursado pelo aluno;
b) Historico Escolar;
c) Curriculum Vitae\
d) 1 (uma) foto 3x4;
e) Copias do CPF e do documento de identificagao com foto, que deverao ser conferidas

com 0 original;
f) Comprovante de quitagao com as obrigagoes militares e eleitorais (se maior de 18 anos);
g) Atestado medico comprovando a aptidao clinica para realizagao do estagio;
h) Copia de comprovante de conta-corrente bancaria.
i) Certidoes dos distribuidores criminais da Justiga Federal e da Justiga Estadual dos

lugares em que tenha residido nos ultimos cinco anos, expedidas no prazo de trinta dias.
5.3 E de responsabilidade do candidato manter seu enderego eletronico e telefones
atualizados para viabilizar os contatos necessarios. Sao de exclusive responsabilidade do
candidato os prejuizos advindos da nao atualizagao de seus dados.

5.4 Sao incompativeis com o estagio do Ministerio Publico o exercicio de atividades
concomitantes em outro ramo do Ministerio Publico, com a advocacia, publica ou privada, ou
o estagio nessas areas, bem como o desempenho de fungao ou estagio no Judiciario ou na
Policia Civil ou Federal.

6. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo seletivo tem validade de 1 (um) ano, a contar da data de divulgagao do
resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da
Coordenagao de Estagio.

7. DAS DISPOSigOES GERAIS
7.1 O candidato, quando convocado, de acordo com a necessidade da Procuradoria
Regional da Republica da 5® Regiao, tera 5 (cinco) dias uteis para se apresentar e assinar o
Termo de Compromisso de Estagio, sob pena de ser considerado desistente.
7.2 E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e
comunicados referentes a este processo seletivo que sejam publicados no site da
Procuradoria Regional da Republica da 5® Req\afy /



7.3 O candidate convocado podera desistir da vaga, definitlvamente ou temporariamente. No
case de desistencia temporaria, o candidate pedera renunciar a sua ciassificagae e passara
a pesicienar-se em ultimo lugar na lista des aprevades, aguardande nova cenvecagae, qua
pedera eu nae se efetivar no perlede de validade desse precesse seletive. A desistencia,
definitiva eu temporaria, pedera ser feita per meie de cerreie eletronice a ser encaminhade a
Ceerdenaderia de Gestae de Pesseas (prr5-estaqie@mpf.mp.br').
7.4 Apes a assinatura de Terme de Cempremisse de Estagie, validade pela Instituigae de
Ensine, e estagiarie devera iniciar suas atividades na data nele estipulada.
7.5 Ajernada de estagie sera de 20 (vinte) heras semanais.
7.6 Pica assegurade ae estudante, integrante de Pregrama de Estagie de Ministerie Publice
Federal;

7.6.1 e recebimente de belsa, atualmente cerrespendente a R$ 850,00 (eitecentes reais);
7.6.2 a cencessae de segure centra acidentes pesseais;
7.6.3 a cencessae de auxilie-transperte no valor de R$ 7,00 (sete reais) per dia estagiade;
7.7 Os servideres de quadre efetive de Ministerie Publice Federal interessades em estagiar
nesta Instituigae Ministerial deverae participar da selegae publica.
7.7.1 O estagiarie servider eu empregade publice nae fara jus a belsa de estagie e ae
auxilie-transperte e devera cumprir jernada minima de 4 (quatre) heras semanais.
7.8 Os cases emisses serae reselvides pela Ceerdenagae de Estagie da unidade.

MARIA Dp^OCORRO LEITE DE PAIVA
Prectjfadera Regional da Republica

Ceerdenadera de Estagie



ANEXOI

RELAQAO DAS INSTITUigOES DE ENSINO CONVENIADAS COM A PROCURADORIA
REGIONAL DA REPUBLICA DA 5® REGIAO

Centre Universitario Mauricio de Nassau - UNINASSAU

Faculdade Boa Viagem - FBV
Faculdade Damas da Instrugao Crista - FADIC
Faculdade de Ciencias Humanas de Pernambuco - FCHPE/SOPECE

Faculdade de Olinda - FOCCA

Faculdade dos Guararapes - FG
Faculdade Estacio do Recife - FIR

Faculdade Integrada de Pernambuco - FACIPE
Faculdade Joaquim Nabuco - FJN - Paulista
Faculdade Joaquim Nabuco - FJN - Recife
Faculdade Marista - FMR

Faculdade Metropolitana da Grande Recife - FMGR
Faculdade Nova Roma - FNR

Faculdade Salesiana do Nordeste - FASNE

Faculdades Integradas Barros Melo - FIBAM
Institute de Ensino Superior de Olinda - lESO
Institute Pernambucano de Ensino Superior - IPESU/FAREC
Universidade Catolica de Pernambuco - UNICAP

Universidade de Pernambuco - UPE

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE COTAS PARA MINORIAS ETNICO-RACIAIS

Nome do candidato

Filiagao - nome do pai

Filiapao - nome da mae

Naturalidade

Darteira de identidade

identifica^Ao

Nacionalidade

CPF

|N° da inscrigSo

DECLARAgAO DE AUTORRECONHECIMENTO

Declaro que me reconhepo como e os

motives que me levaram a optar pelo sistema de cotas para minorias da selegao de estagi^rios da (unidade

do MPU) sao

Local e data: Asslnatura do candidato

de de 2017

Recebido em: iRecebido per: (asslnatura e carimbo)

de2017



ANEXO

CONTEUDO PROGRAMATICO

DIREITO CONSTITUCIONAL

Constituigao: conceito, objeto e classificagoes. Aplicabilidade das normas constitucionais.
Interpretagao das normas constitucionais. Do controle de constitucionalidade: sistema
brasileiro. Agoes constitucionais. Principios fundamentais. Dos direitos e garantias
fundamentais. Dos deveres individuais e coletivos. Dos direitos hiumanos nos tratados

internacionais ratificados pelo Brasil. Dos direitos pollticos. Dos partidos politicos. Da
organizagao do Estado. Da organizagao dos poderes. Da tributagao e do orgamento. Da
ordem economico - financeira. Da ordem social.

DIREITO CIVIL

Lei de introdugao ao Codigo Civil: caracteristicas e fungao. Parte geral do Codigo Civil. Parte
especial: obrigagoes e contratos. Responsabilidade civil. Posse e propriedade. O sistema do
Codigo de Defesa do Consumidor.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL (conforme novo codigo de Processo Civil)
Nogoes gerais de Direito Processual. Aplicagao da lei processual no tempo e no espago.
Interpretagao da lei processual. Principios constitucionais do processo. Jurisdigao: conceito,
caracteristicas, finalidade, principios e especies. Competencia. Organizagao judiciaria.
Conexao e continencia. Ministerio Publico. Fungoes essenciais a Justiga. Agao. Conceito.
Elementos. Condigoes. Classificagao. Processo. Conceito. Natureza juridica. Classificagao.
Processo e Procedimento. Formagao, suspensao e extingao do processo. Atos processuais:
conceito, classificagao e forma. Comunicagao dos atos processuais: citagao e intimagao.
Prazos processuais. Partes: capacidade processual. Litisconsorcio. Intervengao de terceiros.
Denunciagao a lide. Chamamento ao processo. Nomeagao a autoria. Oposigao. Assistencia.
Procedimento comum ordinario e procedimento sumario. Petigao inicial. Requisitos.
Indeferimento. Pedido. Cumulagao de Pedidos. A resposta do reu. Revelia e seus efeitos.
Tutela antecipada. Recursos.

DIREITO PENAL

Aplicagao da lei penal. Principios da legalidade e anterioridade. A lei penal no tempo no
espago. O fato tipico e os seus elementos. Relagao de causalidade. Culpabilidade.
Superveniencia de causa independente. Crime consumado, tentado e impossivel.
Desistencia voluntaria e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime doloso,
culposo e preterdoloso. Erro de tipo. Erro de proibigao. Erro sobre a pessoa. Coagao
irresistivel e obediencia hierarquica. Causas excludentes de ilicitude. Perdao judicial.
Impontualidade penal. Concurso de pessoas. Concurso de crimes. Das penas. Suspensao
condicional da pena. Livramento condicional. Da condenagao e da reabilitagao. Das
medidas de seguranga. Das medidas socio-educativas. Agao Penal Piiblica e Privada.
Extingao da punibilidade. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimonio. Crimes
contra a fe publica. Crimes contra a administragao publica. Crimes contra a ordem tributaria.
Legislagao antitoxico. Legislagao de protegao penal ao meio ambiente. Legislagao relativa
ao crime de tortura. Legislagao relativa aos crimes hediondos. Transagao penal e suspensao
condicional do processo.
DIREITO ADMINISTRATIVO

Administragao Publica. Estrutura administrativa: conceito, elementos e poderes do Estado,
organizagao do estado e da Administragao, Entidades politicas e administrativas, orgaos e
agentes publicos. Atividade administrativa: conceito, natureza e fins, principios basicos,
poderes e deveres do administrador publico, o uso e o abuso do poder. Organizagao
administrativa da Uniao. Administragao direta e indireta. Autarquias. Fundagbes Publicas.
Empresas Publicas. Sociedades de Economia Mista. Agendas Reguladoras. Poderes
Administrativos: Poder vinculado, poder discricionario, poder hierarquico, poder disciplinar.



poder regulamentar, poder de policia. Atos administrativos: conceito, requisites, atributos,
classifica?ao, especies, invalidagao. Processo Administrative. Lei n.° 9.784/99. Prescrigae,
decadencia e preclusae. Licitagae: principies, ebrigateriedade, dispensa e inexigibiiidade,
precedimentes, anulagae e revegagae, medalidades. Centrates Administratives: cenceite,
caracteristicas, fermalizagae. Execugae de centrate: direites e ebrigagoes das partes,
acempanhamente, recebimente de ebjete, extingae, prerregagae e renevagae de centrate.
Inexecugae de centrate: causas justificaderas, censequencias da inexecugae, revisae,
rescisae e suspensae de centrate. Serviges publices: cenceite, classificagae,
regulamentagae e centrele, requisites, cempetencia para prestagae, fermas e meies de
prestagae de servige, cencessae, permissae, auterizagae. Intervengae de Estade na
prepriedade: negoes gerais, servidae administrativa, requisigae, ecupagae, limitagae
administrativa. Desaprepriagae: cenceite, caracteristicas, fundamentes, requisites
censtitucienais, ebjete, beneficiaries, indenizagae e seu pagamente, desaprepriagae indireta
e per zena. Bens publices: cenceite, utilizagae, afetagae e desafetagae, regime juridice,
fermas de aquisigae e alienagae. Centrele da Administragae Publica: centrele administrative,
centrele legislative, centrele pele Tribunal de Centas, centrele judiciarie. Respensabilidade
Civil de Estade: respensabilidade ebjetiva, reparagae de dane. Imprebidade Administrativa.
Lei n.° 8.429/92.
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