
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

EDITAL MPF/PRPA Nº 02/2017

2  º  PROCESSO  SELETIVO  PARA INGRESSO  NO  PROGRAMA DE  ESTÁGIO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL – NÍVEL SUPERIOR - ENG. FLORESTAL E CIÊNCIAS SOCIAIS

A Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Regulamento do Programa de Estágio do Ministério Público da União aprovado
pela Portaria PGR/MPU Nº 378, de 9 de agosto de 2010, e alterações, comunica a todos os candidatos que
tiveram sua inscrição deferida no Processo Seletivo de Estagiário – Nível Superior - Área de Engenharia
Florestal e Ciências Sociais – Edital nº 26, que as provas serão realizadas no seguinte local:

BELÉM:
Local: CESUPA - Centro Universitário do Pará
Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1523 (entre Magalhães Barata e Governador José Malcher) – Bairro Nazaré
Data de Realização: 22/01/2016 (domingo)
Horário: das 9h às 13h

Observação:
1  O  candidato  deverá  apresentar-se  com  30  (trinta)  minutos  de  antecedência,  munido  de  caneta
esferográfica preta, comprovante de inscrição e carteira de identidade.
2. Para o curso de nível superior Engenharia Florestal as provas objetivas conterão 30 (trinta) questões de
múltipla escolha (a,b,c,d,e), sendo10(dez) de Língua Portuguesa e 20(vinte) de Conhecimentos Específicos,
elaboradas em consonância com os conteúdos programáticos constantes no ANEXO IV deste Edital.
3.  Para  o curso de nível  superior  Ciências  Sociais  as  provas  objetivas  conterão 20 (vinte)  questões  de
múltipla escolha (a,b,c,d,e), de conhecimentos específicos e mais a prova subjetiva com 1 (uma) questão
discursiva, elaboradas em consonância com os conteúdos programáticos constantes no ANEXO IV deste
Edital.
4.  Durante  a  realização  da  prova  não  será  permitido  qualquer  tipo  de  consulta  a  textos,  legislação  ou
jurisprudência, apontamento ou a qualquer outro material, bem como o uso de celulares e outros aparelhos
eletrônicos.

Belém, 11 de janeiro de 2017
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/20964

