MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Promotoria de Justiça de Santa Rita do Sapucaí

EDITAL nº 001/2017
EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS PARA ACADÊMICOS DE
DIREITO DE GRADUAÇÃO

O Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa
Rita do Sapucaí/MG torna puú blico que estaraã o abertas, no período de 30/10/2017 a
22/11/2017, as inscriçoã es para a seleçaã o puú blica de Estagiaú rio do Curso de Direito junto aà 2ª
Promotoria de Justiça, nos termos deste Edital.
1. Das Vagas
1.1 O processo seletivo se destina ao preenchimento de 01 (uma) vaga existente para
Estagiaú rio em Direito, na modalidade “Bolsista”, para exercer atividades junto aà 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Santa Rita do Sapucaíú, com atuaçaã o Cíúvel, Criminal, Vara de Execuçoã es
Criminais e Juizado Especial Criminal.
1.2. Os candidatos classificados seraã o colocados em lista de espera (cadastro de reserva)
e seraã o chamados em caso de surgimento de novas vagas, pela ordem de classificaçaã o, dentro do
prazo de vigeê ncia do concurso, reservado percentual de 50% para provimento por deficientes
que deveraã o informar tal condiçaã o no momento da inscriçaã o, em conformidade com a legislaçaã o
vigente sobre o assunto.
2. Das condições necessárias à inscrição
2.1. Estar cursando 5º, 6º, 7º ou 8º períúodos (3º ou 4º anos) da graduaçaã o em Direito
no primeiro semestre do ano de 2018.
2.2. Disponibilidade de horaú rio para a realizaçaã o do estaú gio no períúodo da tarde.
2.3. Ter conduta compatíúvel com o exercíúcio das atribuiçoã es de estagiaú rio.
3. Das inscrições e do valor da bolsa
3.1. As inscriçoã es seraã o realizadas no período de 30/10/2017 a 22/11/2017, das
12:00 às 18:00h.
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3.2. O candidato, para requerer sua inscriçaã o, deveraú comparecer na sede do
Ministeú rio Puú blico Estadual, nesta Comarca de Santa Rita do Sapucaíú, localizada na Praça Santa
Rita, nº 28, Sala 02, Edifíúcio Tiago, Centro, no períúodo previsto no item 3.1, munido de:
a) fotocoú pia de seus documentos pessoais (RG e CPF);
b) formulaú rio de inscriçaã o constante do Anexo I do presente edital, já preenchido.
3.3 Para a soluçaã o de qualquer problema na inscriçaã o, o candidato deveraú entrar em
contato com as Promotorias de Justiça de Santa Rita do Sapucaíú, atraveú s do telefone (035) 34712932, no horaú rio de 12:00 aà s 18:00.
3.4. O estagiaú rio classificado receberaú a tíútulo de Bolsa Auxíúlio o valor de R$ 905,00
(novecentos e cinco reais) e auxíúlio transporte no valor de R$ 7,40 (sete reais e quarenta
centavos) por dia de atividade, sendo sua jornada diaú ria de 05 (cinco) horas, que deveraú ser
realizada dentro do períúodo compreendido entre as 12:00 e as 18: horas.
4. Das Disposições Finais Relativas às Inscrições
4.1. Este Edital, contendo o programa, ficaraú aà disposiçaã o para consulta na sede do
Ministeú rio Puú blico Estadual desta Comarca, no endereço referido no item 3.2 deste edital, bem
como na Faculdade de Direito do Sul de Minas, nos locais determinados pela sua direçaã o, aleú m de
outras localidades aà escolha do Ministeú rio Puú blico para ampla divulgaçaã o.
4.2. As informaçoã es constantes do Formulaú rio de Inscriçaã o, saã o de inteira
responsabilidade do candidato, naã o se responsabilizando o Ministeú rio Puú blico do Estado de
Minas Gerais por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informaçoã es falsas, inexatas ou
incompletas.
4.3. A inscriçaã o implicaraú no conhecimento e a aceitaçaã o das normas regedoras do
certame ora estabelecido.
4.4. A constataçaã o, em qualquer eú poca, de irregularidade, inexatidaã o de dados ou
falsidade de qualquer declaraçaã o, na inscriçaã o, implicaraú a eliminaçaã o do candidato, cancelandose sua inscriçaã o e anulando-se todos os efeitos dela decorrentes, sem prejuíúzo das sançoã es civis e
penais cabíúveis.
4.5. Os eventuais erros de digitaçaã o ocorridos no nome do candidato, no nuú mero do
documento de identidade utilizado na inscriçaã o ou na sigla do oú rgaã o expedidor seraã o anotados
pelo fiscal de provas, no dia, horaú rio e local de realizaçaã o da prova e constaraã o no Boletim de
Ocorreê ncias.
5. Das atribuições dos estagiários
5.1. Participar, com a presença do membro do Ministeú rio Puú blico, das audieê ncias,
colaborando em manifestaçoã es processuais;
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5.2. Elaborar pesquisas doutrinaú rias e jurisprudenciais por recomendaçaã o de membro
do Ministeú rio Puú blico;
5.4. Colaborar nos serviços administrativos da Promotoria de Justiça, inclusive no
atendimento ao puú blico;
5.5. Auxiliar no cumprimento das notificaçoã es e requisiçoã es expedidas pelo Promotor
de Justiça;
5.6. Acompanhar as açoã es propostas pelo Ministeú rio Puú blico, atraveú s da respectiva
Promotoria de Justiça;
5.7. Exercer as funçoã es de escrevente, mediante compromisso, em inqueú ritos civis e
procedimentos administrativos instaurados pelo oú rgaã o do Ministeú rio Puú blico;
5.8. Exercer outras atribuiçoã es que lhes forem delegadas.
6. Das Provas
6.1. O concurso seraú realizado em duas etapas, consistente numa prova de
conhecimentos e entrevista.
6.2. A prova de conhecimentos valeraú 10 (dez) pontos que seraã o distribuíúdos em 01
(uma) dissertaçaã o e em 08 (oito) questoã es objetivas sobre as seguintes mateú rias, a criteú rio do
aplicador:
- Direito Penal (Parte Geral);
- Direito Processual Penal (Inqueú rito Policial e Açaã o Penal);
- Juizado Especial Criminal (Lei 9099/95 – Capíútulo III em diante);
- Ministeú rio Puú blico (Constituiçaã o Federal, Tíútulo IV, Capíútulo IV, Seçaã o I, Coú digo de
Processo Civil, Tíútulo III, e Coú digo de Processo Penal, Tíútulo VIII, Capíútulo II).
6.2.1. Estaraã o desclassificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 50% do
total do valor das questoã es referidas no item “6.2”.
6.3. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% por cento estaraã o
classificados para a realizaçaã o da entrevista, que valeraú 02 (dois) pontos.
6.3.1. Durante a entrevista seraã o avaliados:
a) A desenvoltura do candidato;
b) Se o candidato deteú m conhecimentos baú sicos sobre a Instituiçaã o do
Ministeú rio Puú blico;
c) Se o candidato possui comprometimento com a Instituiçaã o do Ministeú rio
Puú blico;
d) Se o candidato demonstra conhecimento e uso correto do vernaú culo;
e) Se o candidato possui capacidade de trabalho em grupo, bem como
entendimento da hierarquia institucional;
f) Se o candidato possui habilidade para a raú pida soluçaã o dos problemas que
lhe vierem a ser apresentados.
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6.4. Da realização das provas
6.4.1. A prova de conhecimentos será aplicada no dia 24/11/2017, em local a ser
informado oportunamente aos candidatos selecionados.
6.4.2. Para a realizaçaã o da prova, o candidato deveraú comparecer no local com, no
míúnimo, 15 (quinze) minutos de antecedeê ncia, munido de documento oficial de identificaçaã o,
caneta esferograú fica de tinta azul ou preta, laú pis e borracha.
6.4.3. Naã o se admitiraú a entrada, no recinto das provas, do candidato:
a. que naã o estiver munido do documento de identificaçaã o informado no ato da
inscriçaã o;
b. que se apresentar apoú s o horaú rio indicado para iníúcio das provas.
6.4.4. Durante a realizaçaã o das provas seraú adotado o procedimento de identificaçaã o
civil dos candidatos, mediante verificaçaã o do documento de identidade e da coleta da assinatura.
O candidato que se negar a ser identificado teraú as suas provas anuladas e com isto seraú
automaticamente eliminado da seleçaã o puú blica.
6.4.5. Seraú excluíúdo do exame:
a. o candidato que se retirar do recinto durante a realizaçaã o das provas sem
autorizaçaã o;
b. o candidato colhido em flagrante comunicando-se com outro candidato ou pessoa
estranha, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, ou que utilizar notas, livros,
impressos ou qualquer meio de consulta naã o autorizada.
6.4.6. Seraú tambeú m excluíúdo do exame, por ato da Coordenaçaã o do Exame de Seleçaã o,
o candidato que tratar com desrespeito os aplicadores de prova, seus auxiliares ou qualquer
outra autoridade presente.
6.4.7. O candidato teraú o prazo maú ximo de 02 (duas) horas para concluir a prova a que
se refere o item 6.1.3 deste edital.
6.4.8. A entrevista seraú realizada em 1º/12/2017, entre aà s 12:00 e aà s 17h30min, na
sede do Ministeú rio Puú blico, pelo Promotor de Justiça ou por quem indicado por ele para tal.
6.5. Da avaliaçaã o das provas e da classificaçaã o dos candidatos.
6.5.1. A nota atribuíúda aà prova de que trata os item 6.3. variaraú de 0 (zero) a 02 (dois)
pontos, e teraú caraú ter apenas classificatoú rio. A nota atribuíúda aà prova de conhecimentos seraú no
total de 10 (dez) pontos, distribuíúdos em 0,75 pontos por cada questaã o objetiva e 04 (quatro)
pontos pela dissertaçaã o.
6.5.2. Ficaraú automaticamente eliminado o candidato que naã o obtiver, no míúnimo,
50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de conhecimentos.
6.5.3. As notas das provas de conhecimento seraã o divulgadas no dia 27/11/2017, com
a fixaçaã o destas, dos classificados para a entrevista e do gabarito das questoã es objetivas no mural
existente na sede do Ministeú rio Puú blico desta Comarca.
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6.5.4. O recurso contra o gabarito oficial da prova de conhecimentos deveraú ser
apresentado, fundamentadamente, aà 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Santa Rita do
Sapucaíú/MG, em ateú 02 (dois) dias uú teis, a contar da data da sua divulgaçaã o.
6.5.5. Havendo empate na nota final de dois ou mais candidatos, seraã o observados os
seguintes criteú rios de desempate:
a) Estar cursando o períúodo menos avançado ano do Curso de Graduaçaã o de Direito
na eú poca da prova. No caso dos candidatos que estiverem em curso dividido por
anos, seraú considerado, para criteú rio de desempate, como 5º e 6º períúodos os 1º e
2º semestres do 3º ano, respectivamente; e como 7º e 8º períúodos os 1º e 2º
semestres do 4º ano, respectivamente.
b) Maior idade.
6.4.6. Seraã o divulgadas as notas da entrevista, a nota global final e a ordem de
classificaçaã o final, a partir do dia 04/12/2017, no mural externo da Promotoria de Justiça da
comarca de Santa Rita do Sapucaíú/MG e tambeú m no site do Ministeú rio Puú blico.
7. Das Disposições gerais
7.1. Todas as instruçoã es, convocaçoã es e avisos relativos ao exame regido por este
Edital seraã o divulgados na Promotora de Justiça da comarca de Santa Rita do Sapucaíú/MG, bem
como nos e-mails dos candidatos informados quando da realizaçaã o da inscriçaã o.
7.2. O Exame de Seleçaã o Puú blica vigoraraú por 01 (um) ano contado da data da
divulgaçaã o do resultado final da seleçaã o, podendo ser renovado por igual períúodo uma uú nica vez.
7.3. A duraçaã o maú xima do estaú gio eú de 02 (dois) anos, conforme estabelecido no art.
11 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Resoluçaã o PGJ nº 42, de 30 de abril de 2015,
excetuados os casos previstos nesta uú ltima.
7.4. A aprovaçaã o no Exame de Seleçaã o Puú blica naã o assegura ao candidato o direito aà
nomeaçaã o, mas essa, quando ocorrer, dar-se-aú na estrita ordem de classificaçaã o, observada a
disponibilidade de vagas e a reserva de 50% para deficientes, nos termos do artigo 8º da Lei
Estadual nº 16.180/2006.
7.5. As nomeaçoã es seraã o realizadas pelo Diretor do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional do Ministeú rio Puú blico - CEAF.
7.6. Em caso de desisteê ncia, desligamento voluntaú rio ou compulsoú rio, seraú convocado
para a vaga o candidato seguinte, observada a ordem de classificaçaã o.
7.7. O candidato seraú convocado via telefone ou e-mail, e deveraú , nos termos do art. 28
da Resoluçaã o nº 57/2006, apresentar e solicitar o encaminhamento via correio para a
Coordenadoria de Estaú gios, na Promotoria de Justiça de Santa Rita do Sapucaíú/MG, no prazo de
07 (sete) dias corridos a partir de sua convocaçaã o, dos seguintes documentos:
 4 (quatro) vias preenchidas do termo de compromisso de estaú gio, assinadas pelo
acadeê mico, pelo supervisor do estaú gio e pela instituiçaã o de ensino;
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 4 (quatro) vias do plano de estaú gio, assinado pelo estagiaú rio e pelo supervisor do
estaú gio;
 declaraçaã o da faculdade ou documento atualizado que comprove regularidade
escolar;
 histoú rico escolar atualizado;
 declaraçaã o pessoal de disponibilidade de horaú rio, opçaã o de turno e de inexisteê ncia
de antecedentes criminais;
 coú pia dos documentos de identificaçaã o pessoal (CPF e Carteira de Identidade);
 coú pia de comprovante de endereço;
 nuú mero da conta corrente ou universitaú ria no Banco do Brasil;
 prova de seleçaã o devidamente corrigida; e,
 exame meú dico admissional.
7.8. O naã o encaminhamento da documentaçaã o solicitada nos termos do item 7.7 no
prazo de 07 (sete) dias uú teis implicaraú renuú ncia taú cita ao estaú gio, ocasiaã o em que seraú chamado o
candidato excedente, obedecida a ordem de classificaçaã o.
7.9. A falta de qualquer um dos documentos acima citados implicaraú a naã o nomeaçaã o
do candidato aprovado ateú a regularizaçaã o de sua situaçaã o funcional junto aà Coordenadoria de
Estaú gios e Conveê nios do CEAF, sendo que o mesmo naã o teraú direito a bolsa relativa ao períúodo em
que estiver irregular.
7.10. Os aprovados convocados, que apresentarem toda documentaçaã o exigida, teraã o
suas portarias publicadas com a data do iníúcio do estaú gio no site do Ministeú rio Puú blico, na aba
“Estaú gios” - “Nomeaçaã o” - “Publicaçoã es”.
7.11. A inscriçaã o implicaraú no reconhecimento e aceitaçaã o, por parte do candidato, do
que determina este Edital e, ainda, a declaraçaã o de que, na data de sua realizaçaã o, ele atende aos
requisitos previstos.
8. Do desligamento do estagiário
8.1. O estagiaú rio seraú desligado do estaú gio:
a) automaticamente, ao teú rmino do prazo de validade do Termo de Compromisso de
Estaú gio;
b) por abandono, caracterizado por auseê ncia naã o justificada de 8 (oito) dias
consecutivos ou de 15 (quinze) dias intercalados no períúodo de 1 (um) meê s;
c) por interrupçaã o do curso na instituiçaã o de ensino;
d) por conclusaã o do curso, caracterizado pela colaçaã o de grau para estudantes de
graduaçaã o e pela defesa de trabalho de conclusaã o de curso para estudantes de poú s-graduaçaã o;
e) a pedido do estagiaú rio;
f) por interesse e convenieê ncia do Ministeú rio Puú blico do Estado de Minas Gerais;
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g) por baixo rendimento nos relatoú rios de atividades ou avaliaçoã es a que for
submetido;
h) por descumprimento, pelo estagiaú rio, de qualquer claú usula do Termo de
Compromisso de Estaú gio;
i) por conduta incompatíúvel com a exigida pelo Ministeú rio Puú blico do Estado de Minas
Gerais;
j) por reprovaçaã o, em qualquer eú poca do períúodo do estaú gio, em mais de 50%
(cinquenta por cento) dos creú ditos disciplinares semestrais em que o estagiaú rio se encontrar
matriculado;
k) na hipoú tese de troca ou transfereê ncia de curso ou instituiçaã o de ensino, salvo se
esta tambeú m seja conveniada com a Procuradoria-Geral de Justiça.

Santa Rita do Sapucaíú, 27 de outubro de 2017.

Francisco Eugênio Coutinho do Amaral
Promotor de Justiça
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Direito Penal (Parte Geral);
Direito Processual Penal (Inqueú rito Policial e Açaã o Penal);
Juizado Especial Criminal (Lei 9099/95 – Capíútulo III em diante);
Ministeú rio Puú blico (Constituiçaã o Federal, Tíútulo IV, Capíútulo IV, Seçaã o I, Coú digo de Processo Civil, Tíútulo
III, e Coú digo de Processo Penal, Tíútulo VIII, Capíútulo II).
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS PARA A 2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG

Nome:
Nacionalidade:

Estado Civil:

RG:

CPF:

Portador de Deficieê ncia:

Data de Nascimento:
Filiaçaã o:
Endereço:
Telefone(s):
E-mail:
Ano ou Períúodo de Graduaçaã o:
Instituiçaã o de Ensino:

Declaraçaã o:
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que saã o verdadeiras as informaçoã es por mim prestadas neste ato,
bem como, saã o auteê nticas as informaçoã es contidas no histoú rico escolar por mim apresentado aà Promotoria de Justiça
de Santa Rita do Sapucaíú. Declaro, ainda, que estou ciente e aceito os termos do Edital nº 01/2017.

Santa Rita do Sapucaíú, _____/______/__________.

_______________________________________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO III
QUADRO CRONOLÓGICO

Inscriçoã es

30/10/2017 a 22/11/2017 (dias uú teis)

Prova de Conhecimentos

24/11/2017, aà s 13h30min

Resultado da Prova de Conhecimentos

27/11/2017

Recursos (02 dias uú teis)

28/11/2017 a 29/11/2017

Entrevistas

1º/12/2017

Resultado Final

04/12/2017

Apresentaçaã o de documentos (07 dias uú teis)

05/12/2017 a 14/12/2017
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