
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

EDITAL Nº 25, DE 25 DE JUNHO DE 2018 

29º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA 

REPÚBLICA. 

 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no art. 39 da Resolução nº 169, de 18/08/2016, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, e no Edital nº 14, de 26/08/2016, torna público que: 

1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva do 29º Concurso Público para provimento 

de cargos de Procurador da República, o quadro das marcações das folhas de resposta 

apuradas na leitura ótica, bem como a imagem da folha de resposta dos candidatos, estarão 

disponíveis no endereço http://www.mpf.mp.br/concursos/concursos/procuradores. O acesso 

às marcações apuradas na leitura ótica e à imagem do cartão de respostas será admitida 

mediante a inserção do número de inscrição e da senha consignada no cartão de identificação, 

entregue no ato da inscrição preliminar; 

2. Conforme dispõe o art. 40 do Regulamento do Concurso, os candidatos poderão interpor 

recurso no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, devendo o candidato, 

nesta oportunidade, sob pena de preclusão, arguir a nulidade de questões, por deficiência na 

sua elaboração, incorreção das alternativas apontadas como acertadas e quaisquer 

divergências entre as alternativas indicadas na folha de respostas e aquelas constantes do 

quadro apurado na leitura ótica; 

3. Apreciados os recursos pela Comissão de Concurso, será divulgado o gabarito oficial 

definitivo com as modificações decorrentes de eventual acolhimento de impugnações, bem 

como o resultado da prova objetiva, com a relação dos candidatos classificados; e 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/90568
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/90706


 

 

4. Torna público a alteração no Anexo I do Edital nº 21/2016, publicado no DOU de 

10/10/2016, Seção 3, pág. 138, que divulga as datas prováveis das fases subsequentes do 29º 

Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 26 jun. 2018. Seção 3, p. 146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92767
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/151823


 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA BÁSICO (datas prováveis) 

29º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA 

REPÚBLICA 

 

ETAPA/ ATIVIDADE DATA 

PROVA OBJETIVA  

* Divulgação do gabarito oficial preliminar e das alternativas assinaladas pelo candidato na 

folha de respostas apuradas na leitura ótica, iniciando-se o prazo recursal. 

26/06/2018 

* Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos contra o gabarito oficial 

preliminar, divulgação do gabarito oficial definitivo e da lista de aprovados na etapa 

30/07/2018 

PROVAS SUBJETIVAS  

* Publicação do edital indicando datas, horários e locais de realização das provas subjetivas. 14/08/2018 

* Realização das PROVAS 25 a 28/08/2018 

* Publicação do edital com a lista de aprovados na etapa e convocação para a inscrição 

definitiva.  

 

24/10/2018 

* Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos contra o resultado das provas 

subjetivas e convocação de eventuais novos aprovados para a inscrição definitiva. 

 

04/12/2018 

INSCRIÇÃO DEFINITIVA  

* Publicação do edital com as inscrições definitivas deferidas e convocação para as provas orais.  

11/01/2019 

PROVAS ORAIS  

*Realização das PROVAS 21 a 25/01/2019 

RESULTADO FINAL   

* Publicação do edital com o resultado final. 08/02/2019 

* Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos contra o resultado final. 22/02/2019 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

* Publicação do edital de homologação do resultado final. 28/02/2019 

POSSE 

 

07/03/2019 

 


