CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

EDITAL Nº 001/2022
Resultado da 1º etapa do teste seletivo para ingresso de estagiário de graduação do curso de
Engenharia Ambiental no Ministério Público do Estado do Paraná realizado em 16 de dezembro
de 2021, conforme Edital nº 13/2021.
O Procurador de Justiça, Dr. Alberto Vellozo Machado, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Protocolo SEI n.º 19.19.9551.0035278/2021-12, resolve:

TORNAR PÚBLICO
A classificação dos candidatos aprovados na 1º etapa do teste seletivo para ingresso de estagiário
de graduação do curso de Engenharia Ambiental para preenchimento de 01 vaga de estágio para
atuar junto Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e de
Habitação e Urbanismo.
Classificação

Nome

Nota

1º

Alana Bonamigo

9,5

2º

Leandro Alves Nascimento

9,0

3º

Clauciane Dias de Lima

8,6

4º

Jaqueline Vidaletti

8,5

4º

Ramon Souto Amin

8,5

Conforme item 6.2 do Edital 13/2021 a 2º etapa, de caráter classificatório, consistirá em entrevista
pessoal individual por meio remoto dos candidatos pela qual será atribuída nota de 0 (zero) a
10,00 (dez). Serão avaliadas as capacidades de comunicação e argumentação de cada
candidato(a), bem como, disponibilidade e afinidade com a matéria e o trabalho a ser realizado.
Como critério de desempate será avaliado o currículo vitae ou currículo lattes do(a) candidato(a)
considerando prévia experiência profissional e formação acadêmica. O não comparecimento do(a)
candidato(a) na data e hora estabelecida implicará na atribuição de nota 0 (zero) nesta etapa.
As entrevistas serão realizadas no dia 11/01/22, por meio remoto através da plataforma google
meet. Os horários serão previamente agendados por e-mail ou contato telefônico com os
candidatos classificados na 1ª etapa e o link de acesso a sala virtual será enviado por email.
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