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Art. 6° A Comissão Examinadora se reunirá com a presença da maioria
de seus integrantes.

DAS INSCRIÇÕES E DO PRAZO
Ministério da Ciência

e Tecnologia
SECRETARIA EXECUTIVA

DESPACHOS DO SECRETARIO EXECUTIVO

Reconheço a inexigibilidade de licitação em favor da SOESO SOCIDADE DE ESTUDOS DA ORGANIZAÇÃO,
com base no Art. 25, Inciso I I. combinado com o Art. 13. Inciso VI. da Lei ri' 8.666/93. com despesa de curso
Licitações - Projetos Financeiros por Organismos Internacionais (BirderBid), das servidoras Valguiria Fonseca
dos Santos e Sandra Machado conforme consta no processo n° 01200.002007/96-65, no valor de R$ 2.900,00
(Dois mil e novecentos reais).

Em 21 de junho de 1996

Em conformidade com os documentos constantes do Processo CRA-FIN- 021/96 - INPE , ratifico o processo de
lnexigibilidade, com base no Artigo 25, "Capur, da Lei n°8.666/93, de 21106/93, para interligação da CFCT, tipo
PABX digital do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Cachoeira Paulista, à Rede Pública Comutada
via fibra óptica de 2 (dois) enlace(s) digital(is) a 2 Mbps, ativando 60 (sessenta) circuitos digitais -64 Kbps, para
uso telefónico (transmissão de voz).

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS

(Of. n9 127/96)

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República.

PORTARIA N9 392, DE 20 DE JUNHO DE 1996
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições, resolve

Atribuir à Secretaria Geral do Ministério Público Federal a incumbência de proceder, no período de 1° de
julho a 31 de agosto de 1996, ao recadastramento dos Membros e servidores inativos e dos pensionistas.

HAROLDO FERRAZ DA NC5BREGA
(Of. n9 353/96)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
Conselho Superior

RESOLUÇÃO N9 17, DE 17 DE JUNHO DE 1996

Art. 7° Poderão inscrever-se no concurso de ingresso na carreira do
Ministério Público, bacharéis em Direito há pelo menos dois anos, de
comprovada idoneidade moral.

Art. 8° O pedido de inscrição preliminar, que poderá ser requerido
por procurador com poderes especiais, deverá ser dirigido ao
Procurador-Geral de Justiça acompanhado de duas fotografias 3x4 e
instruído com os seguintes documentos:

I - Diploma de bacharel em Direito ou prova equivalente expedida
por instituição de nível superior reconhecida.

II - Comprovante de recolhimento de taxa de R$ 70,00 (setenta
reais) à Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito
Federal, através de recibo de depósito na conta corrente n° 457.067-7,
Agência n° 3599-8, do Banco do Brasil S/A, ou requerimento de sua
isenção, devendo o candidato provar a impossibilidade de pagar a taxa
de inscrição, cabendo ao Conselho Superior decidir.

III - Declaração de conhecimento deste Regulamento e de
concordância com suas prescrições.

Parágrafo único. Recolhida a taxa de inscrição, não será admitida a
sua devolução.

Art. 9° O Procurador-Geral de Justiça fará publicar edital de
abertura de concurso. As inscrições serão realizadas no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Edital.

§ 1° O pedido de inscrição deverá ser apresentado na Divisão de
Concurso da Secretaria dos órgãos Colegiados situado no Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Setor de Autarquias Sul,
Quadra 05, Bloco "H", Lote 08, 9° andar, sala 913, Cep. 70.070-914, em
Brasília - Distrito Federal, onde será autuado e numerado pela ordem de
apresentação, no horário das 13:00 às 17:30 horas.

§ 2° O encerramento do prazo para as inscrições será às 17:30 horas
do 30° (trigésimo) dia, prorrogado para o primeiro dia útil seguinte,
se recair sábado, domingo ou feriado.

Art. 10. O candidato aprovado nas provas escritas deverá requerer
sua inscrição definitiva, dentro de 10 (dez) dias seguintes à
publicação do resultado no Diário Oficial, para, se deferida, ser
admitido à prestação das provas orais.

Art. 11. O requerimento de inscrição definitiva, dirigido ao
Procurador-Geral de Justiça, deverá ser apresentado na Secretaria do
Concurso e instruído com os seguintes documentos:

I - certificado de registro de nascimento ou prova equivalente;
II - certificado de reservista ou de isenção do serviço militar;
III - título eleitoral, acompanhado de documento comprobatório de

estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV - atestado de saúde física e mental;
V - certidão negativa de antecedentes penais expedida pelos órgãos

competentes do lugar onde o candidato tenha tido domicilio nos últimos
05 (cinco) anos;

VI - curriculum vitae do candidato, com indicação de todos os
locais de seu domicílio desde os dezoito anos, mencionando os cargos ou
empregos exercidos a partir daquela idade, com os nomes e endereços das
autoridades ou dos empregadores com os quais manteve vínculo
empregatício;

VII - títulos demonstrativos da capacidade jurídica do candidato,
assim considerados os mencionados no art. 17.

DO JULGAMENTO DAS INSCRIÇÕES

O CONSELHO SUPER/0R DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, no exercício das atribuições previstas no art. 166, inciso
I, alínea mb" e art. 186, parágrafo único, da Lei Complementar n° 75,
de 20/05/93, resolve expedir o seguinte Regulamento para Concurso de
Ingresso na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (RA 08190.002036-2/95).

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° O ingresso na Carreira do Ministério Público do Distrito
Federal far-se-á no Cargo de Promotor de Justiça Adjunto cujo
provimento depende de concurso de provas e títulos.

Art. 2° O prazo de validade do concurso será de dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 3° O presente Regulamento regerá o concurso para ingresso na
Carreira do Ministério Público, na classe inicial de Promotor de
Justiça Adjunto.

Parágrafo único. O concurso visa ao provimento dos cargos de
Promotor de Justiça Adjunto existentes no momento de abertura do
concurso, e mais os que vagarem na vigência do certame.

DA COMISSÃO DO CONCURSO

Art. 4 0 A Comissão de concurso será integrada pelo Procurador-Geral
de Justiça, que a presidirá, por 2 (dois) Membros do Ministério Público
do Distrito Federal e por 1 (um) Jurista de reputação ilibada,
indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público e por 1 (um)
Advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, e seus respectivos suplentes.

§ 1° O Procurador-Geral, nos impedimentos, será substituído pelo
Vice-Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° Será considerado impedido o membro da Comissão de concurso e
'demais participes de qualquer fase do concurso, que tenham entre os
candidatos inscritos, parentes consangüíneos, civis ou afins até o
terceiro grau.

Art. 5° O Secretário do Concurso e da Comissão de Concurso será um
Membro do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral de
Justiça.

Art. 12. Encerrado o prazo para as inscrições preliminares, será
publicada, no Diário Oficial, relação única dos candidatos cujos
pedidos foram deferidos.

Art. 13. Os pedidos de inscrição definitiva serão apensados aos
preliminares e assim examinados e julgados pelo Presidente da Comissão.

§ 1° O julgamento consistirá na verificação do atendimento, pelo
candidato, de todos os requisitos constantes deste regulamento e do
resultado das investigações a que se referem os parágrafos 2° e 3°
deste artigo.

§ 2° Os candidatos com requerimento de inscrição definitiva estarão
sujeitos a uma sindicância sigilosa, promovida pelo Presidente da
Comissão do Concurso.

.5'3° Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá representar ao
Procurador-Geral contra pedidos de inscrição de candidato, oferecendo
ou indicando as provas do fato argüido.

Art. 14. No prazo de 2 (dois) dias, a contar da publicação do
despacho indeferitório, o candidato poderá recorrer do ato ao Conselho
Superior, em instância única, que decidirá em igual prazo.

Parágrafo único. O nome do candidato será incluído na relação das
inscrições deferidas, no caso de provimento de recurso.

Art. 15. Terminado o julgamento, os candidatos com suas inscrições
definitivas, deferidas, serão convocados, através de publicação no
Diário Oficial, para a prestação das provas orais.

Art. 16. Depois de deferida a inscrição definitiva, poderá esta
ainda ser anulada por decisão do Conselho Superior, se for verificada a
falsidade de qualquer declaração ou de documento apresentado.

Parágrafo único. A rejeição do pedido de inscrição definitiva
poderá ter por fundamento o resultado da sindicância prevista no .5 2°,
do art. 13, não obstante o preenchimento dos requisitos exigidos.

DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS

Art. 17. Os candidatos ao concurso instruirão seus pedidos de
inscrição definitiva com os títulos demonstrativos de sua capacidade,
sendo considerados, para esse efeito, os seguintes:

I - artigos, ensaios, monografias e livros, publicados, de autoria
individual e de reconhecido valor científico para as Ciências
Jurídicas;
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