#vemparaDefensoria

COMO ESTAGIAR NA
Defensoria Pública do Paraná

---------------------------------

ONDE CONSULTAR AS VAGAS
DE ESTÁGIOs ABERTAS?
---------------------------------
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Através do site DPE-PR:
www.defensoriapublica.pr.def.br
Clique na opção: Processos Seletivos
de Estágio. Você encontrará os
processos seletivos tanto da área jurídica,
quanto das demais áreas
Por meio do Instagram
@defensoriapublicapr

Através do LinkedIn
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Acessando o site do Centro
de Integração Empresa-Escola
do Paraná - CIEE/PR
www.cieepr.org.br

PROCESSOS SELETIVOS
PARA A ÁREA DE DIREITO OU OUTRAS ÁREAS
No site da DPE-PR clique na opção Processos Seletivos
de Estágio e em seguida em Processo Seletivo na Área
do Direito ou Processo Seletivo em Outras Áreas
Preencha o ano que está cursando e a comarca que
tem interesse em estagiar
Selecione, dentre as vagas abertas, qual área
pretenderia atuar e acompanhe o edital

REQUISITOS PARA A VAGA
Estar matriculada(o) no curso
exigido pelo Edital escolhido
Pertencer a uma das instituições
de ensino conveniadas com
o CIEE/PR

IMPORTANTE
SABER!
CONTRATAÇÃO
Após a aprovação no processo seletivo de estágio,
por meio do edital de homologação, divulgado
através do site da DPE-PR, as(os) aprovadas(os)
são convocadas(os), via e-mail, pelo RH para a vaga

VALOR DA BOLSA
A(o) estagiária(o) aprovada(o) receberá
bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 750,00
e R$ 198,00 de auxílio transporte

ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A(o) estagiária(o) aprovada(o) receberá
bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.700,00
e R$ 198,00 de auxílio transporte

VANTAGENS DE ESTAGIAR
NA DPE-PR
O estágio na Defensoria Pública é uma
oportunidade de aprender sobre o trabalho
desenvolvido pela instituição para ampliar o
acesso à justiça da população vulnerável do
Paraná, atuando de forma ampla na
defesa dos direitos humanos
É uma experiência que agregará não somente
na carreira profissional, mas também no
conhecimento de diferentes realidades
sociais, proporcionando um maior
desenvolvimento pessoal

Venha fazer parte dessa experiência!

REALIZAÇÃO
ADEPAR - Associação das Defensoras Públicas
e Defensores Públicos do Paraná
Rua José Bonifácio, n.º 66 - Curitiba/Paraná
Contato: (41) 99942-4648
E-mail: imprensaadepar@gmail.com

EDEPAR - Escola da Defensoria Pública
do Paraná
Rua José Bonifácio, n.º 66 - Curitiba - Paraná
Contato: (41) 99143-7795
E-mail: escola@defensoria.pr.def.br

iNSTAGRAM
@adeparpr
@edepar

