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TORNA PÚBLICO

I - que se encontra aberta pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
deste Edital no Diário Oficial, inscrição para o provimento do cargo de 5º 
Promotor de Justiça da Comarca de entrância final de APUCARANA (Código 
Identificador 0372.3.18.007, conforme Portaria nº 01/2015, da SUBPLAN), por 
REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO ou PROMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, observado o direito de OPÇÃO, pelo prazo de 08 (oito) 
dias, conforme o artigo 115, § 5º, da mencionada lei;

II - que os pedidos de inscrição à vaga aberta por todos os critérios (opção, 
antiguidade e merecimento), deverão ser efetivados por meio eletrônico, através 
de acesso a link exclusivo, no campo Sistema de Movimentação de Carreira 
(Editais Abertos), situado na página do Conselho Superior do Ministério Público 
do Paraná, até às 18h (dezoito horas) do último dia do prazo legal. 

Curitiba, 23 de maio de 2016

IVONEI SFOGGIA 
Procurador-Geral de Justiça

Presidente
45211/2016

ATO 302

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIII, da Lei Com-
plementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, tendo em vista o contido no artigo 
124, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, e 
de acordo com o contido no Protocolo nº 10552/2016-MP/PR, resolve

E X O N E R A R

o servidor JONATHAN LUIZ PAULO DOS SANTOS, RG nº 12.523.284-1/PR, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor de Promotor de Justiça, símbolo 
DAS-5 (vaga 197), do Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado do 
Paraná, a partir de 16 de maio de 2016.

Curitiba, 16 de maio de 2016.

IVONEI SFOGGIA
Procurador-Geral de Justiça

45275/2016

EDITAL Nº 53/2016-SUBADM/DGP 
 
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Resolução nº 1819, 
de 11 de abril de 2016, tendo em vista o contido nos itens 1.6, 11.10 e 14.7 do 
Edital nº 01/2013, e de acordo com o Protocolo nº 3002/2016-MP/PR, resolve 
 

TORNAR PÚBLICA 
  
1. A convocação do candidato abaixo, aprovado no Concurso de Ingresso ao 
Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado do Paraná e classificado 
em lista por Mesorregião, para optar pela localidade para a qual comprovará os 
requisitos de investidura no cargo de AUXILIAR TÉCNICO: 
 
MESORREGIÃO INSCRIÇÃO NOME RG UF LOCAL 

VAGA 
LOCAL 

CONCURSO 

Norte-Central 1044546-3 
EDVALDO 
FELIX DE  

SA 
81705402 PR Maringá Londrina 

 
2. O candidato poderá optar por: 
 
a) desistir da convocação para o local da vaga mencionado, tanto para a presente 
vaga como para futuras, permanecendo em lista de classificação: no local para o 
qual prestou concurso; na Mesorregião para outros locais dos quais não tenha 
desistido previamente; e na Geral. 
b) ser submetido à inspeção médica oficial e à apresentação dos documentos 
para o local da vaga da Mesorregião ofertada. 
 
3. O encaminhamento do Requerimento de Opção (disponível no link: 
http://www.administracao.mppr.mp.br/arquivos/File/dgp/requerimento_de_opca
o_v2.doc) deverá ser entregue ao Departamento de Gestão de Pessoas do 
Ministério Público do Estado do Paraná no prazo de até 05 (cinco) dias contados 
da publicação deste Edital no Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná. 
 
4. O Requerimento de Opção poderá ser entregue: 
a) pessoalmente; ou 
b) via correio. 
 
5. Entregar ou enviar o Requerimento de Opção no seguinte endereço: 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
RUA MARECHAL HERMES, 751 – 1º ANDAR – CENTRO CÍVICO, 
CURITIBA/PARANÁ 
CEP 80530-230 
Fone (41) 3250-4134. 
 
6. O candidato que não se manifestar no prazo previsto no item 3 deste Edital, 
automaticamente, se enquadrará na previsão do item 2 “a”. 
 

Curitiba, 13 de maio de 2016. 
 

JOSÉ DELIBERADOR NETO 
Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos 
 

Sonia Mara Dias Prestes 
Diretora do DGP/SUBADM, 
em exercício 
 

EDITAL Nº 53/2016-SUBADM/DGP 
 
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Resolução nº 1819, 
de 11 de abril de 2016, tendo em vista o contido nos itens 1.6, 11.10 e 14.7 do 
Edital nº 01/2013, e de acordo com o Protocolo nº 3002/2016-MP/PR, resolve 
 

TORNAR PÚBLICA 
  
1. A convocação do candidato abaixo, aprovado no Concurso de Ingresso ao 
Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado do Paraná e classificado 
em lista por Mesorregião, para optar pela localidade para a qual comprovará os 
requisitos de investidura no cargo de AUXILIAR TÉCNICO: 
 
MESORREGIÃO INSCRIÇÃO NOME RG UF LOCAL 

VAGA 
LOCAL 

CONCURSO 

Norte-Central 1044546-3 
EDVALDO 
FELIX DE  

SA 
81705402 PR Maringá Londrina 

 
2. O candidato poderá optar por: 
 
a) desistir da convocação para o local da vaga mencionado, tanto para a presente 
vaga como para futuras, permanecendo em lista de classificação: no local para o 
qual prestou concurso; na Mesorregião para outros locais dos quais não tenha 
desistido previamente; e na Geral. 
b) ser submetido à inspeção médica oficial e à apresentação dos documentos 
para o local da vaga da Mesorregião ofertada. 
 
3. O encaminhamento do Requerimento de Opção (disponível no link: 
http://www.administracao.mppr.mp.br/arquivos/File/dgp/requerimento_de_opca
o_v2.doc) deverá ser entregue ao Departamento de Gestão de Pessoas do 
Ministério Público do Estado do Paraná no prazo de até 05 (cinco) dias contados 
da publicação deste Edital no Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná. 
 
4. O Requerimento de Opção poderá ser entregue: 
a) pessoalmente; ou 
b) via correio. 
 
5. Entregar ou enviar o Requerimento de Opção no seguinte endereço: 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
RUA MARECHAL HERMES, 751 – 1º ANDAR – CENTRO CÍVICO, 
CURITIBA/PARANÁ 
CEP 80530-230 
Fone (41) 3250-4134. 
 
6. O candidato que não se manifestar no prazo previsto no item 3 deste Edital, 
automaticamente, se enquadrará na previsão do item 2 “a”. 
 

Curitiba, 13 de maio de 2016. 
 

JOSÉ DELIBERADOR NETO 
Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos 
 

Sonia Mara Dias Prestes 
Diretora do DGP/SUBADM, 
em exercício 
 45547/2016

EDITAL Nº 59/2016-SUBADM/DGP 
 
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Resolução nº 1819, 
de 11 de abril de 2016, tendo em vista o contido nos itens 1.6, 11.10 e 14.7 do 
Edital nº 01/2013, e em razão da medida liminar concedida nos autos do 
Mandado de Segurança nº 1.282.945-1, resolve 
 

TORNAR PÚBLICA 
  
1. A convocação do candidato abaixo, incluído nas listas de classificados para o 
cargo de AUDITOR do concurso público de ingresso no Quadro de Servidores 
do Ministério Público do Estado do Paraná, realizado no ano de 2013, por 
decisão liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 1.282.945-1 
em trâmite no órgão especial do TJPR, cujo mérito encontra-se pendente de 
julgamento, para optar pela localidade para a qual comprovará os requisitos de 
investidura no cargo mencionado: 
 

MESORREGIÃO INSCRIÇÃO NOME RG LOCAL 
VAGA 

LOCAL 
CONCURSO 

Metropolitana 
Curitiba 102420-8 

DANIEL 
PINHEIRO DA 

SILVA 
138962210 Curitiba Paranaguá 

 
2. O candidato poderá optar por: 
 
a) desistir da convocação para o local da vaga mencionado, tanto para a presente 
vaga como para futuras, permanecendo em lista de classificação: no local para o 
qual prestou concurso; na Mesorregião para outros locais dos quais não tenha 
desistido previamente; e na Geral. 
b) ser submetido à inspeção médica oficial e à apresentação dos documentos 
para o local da vaga da Mesorregião ofertada. 
 
3. O encaminhamento do Requerimento de Opção (disponível no link: 
http://www.administracao.mppr.mp.br/arquivos/File/dgp/20160321_Requerimen
to_Opcao_Liminar.doc) deverá ser entregue ao Departamento de Gestão de 
Pessoas do Ministério Público do Estado do Paraná no prazo de até 05 (cinco) 
dias contados da publicação deste Edital no Diário Oficial Executivo do Estado 
do Paraná. 
 
4. O Requerimento de Opção poderá ser entregue: 
a) pessoalmente; ou 
b) via correio. 
 
5. Entregar ou enviar o Requerimento de Opção no seguinte endereço: 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
RUA MARECHAL HERMES, 751 – 1º ANDAR – CENTRO CÍVICO, 
CURITIBA/PARANÁ 
CEP 80530-230 
Fone (41) 3250-4134. 
 
6. O candidato que não se manifestar no prazo previsto no item 3 deste Edital, 
automaticamente, se enquadrará na previsão do item 2 “a”. 
 

Curitiba, 17 de maio de 2016. 
 

JOSÉ DELIBERADOR NETO 
Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos 
 

Luiz Carlos Mantovanelli 
Diretor do DGP/SUBADM 

45548/2016

P O R T A R I A  Nº 298

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMI-
NISTRATIVOS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, 
no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Resolução nº 1819, de 11 de 
abril de 2016, tendo em vista o contido nos Editais de Concurso de Remoção nº 
04/2015-SUBADM/DGP e nº 09/2015-SUBADM/DGP e, de acordo com o conti-
do no Protocolo nº 13925/2015-MP/PR, resolve

R E M O V E R

a servidora efetiva do cargo de Oficial de Promotoria, Gisele Caldeira de Freitas, 

vrlesinhovski
Realce


