
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

EDITAL N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.

Processo interno de seleção para fiscais de prova do processo seletivo
de estagiários.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, com fundamento na  Portaria PGR/MPU nº 652, de 30 de

outubro de 2012, e com o previsto no  Edital PRR4/CGP nº 01, de 18 de março de 2019,

resolve  abrir  o  PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA FISCAIS DE PROVA DO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE

ESTAGIÁRIOS, observadas as disposições constantes neste edital: 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 05 (cinco) vagas de

Fiscal de Prova do Primeiro Processo Seletivo Público de 2019 para Formação de Cadastro

Reserva de Estagiários na Área de Direito;

1.1.1 Os  fiscais  de provas  desempenharão  suas  atividades  no  dia  e  horário

previsto para aplicação da prova dissertativa do Primeiro Processo Seletivo Público de 2019

para Formação de Cadastro Reserva de Estagiários da Procuradoria Regional da República da

4ª Região.

1.1.2 A data provável de realização da prova é 8 de maio de 2019. 

1.2  Poderão  participar  do  processo  seletivo  os  servidores  da  Procuradoria

Regional  da  República  da  4ª  Região  em efetivo  exercício,  devidamente  autorizados  pela

chefia imediata. 

1.3 Os servidores selecionados farão jus ao recebimento da Gratificação por

Encargo de Curso ou Concurso (GECC). 

2 – DA INSCRIÇÃO 

2.1 Os interessados deverão encaminhar o requerimento de inscrição para o e-

mail  prr4-cgp@mpf.mp.br,  no  período  de  15/04/2019  a  26/04/2019.  Considerar-se-á
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extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. 

3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1  A Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas  da  Procuradoria  Regional  da

República da 4ª Região divulgará a lista dos servidores inscritos no presente processo seletivo

no dia 30/04/2019. 

3.2 Havendo mais interessados do que as vagas previstas no item 1.1, serão

priorizados  servidores  que  ainda  não  tenham  participado  dos  processos  seletivos  na

Procuradoria Regional da República da 4ª Região, de forma a oportunizar o pagamento da

GECC ao maior número de servidores. Se o número de servidores interessados que ainda não

tenham recebido a GECC for superior ao número de vagas, a escolha entre eles será realizada

através de sorteio no dia 02/05/2019, em horário e local previamente divulgados 

3.3  A lista  dos  servidores  selecionados  no  presente  processo  seletivo  será

divulgada no dia 03/05/2019. 

3.4 Os servidores selecionados como Fiscais de Provas neste Processo Seletivo

ficam impedidos de participar do Processo Seletivo de Fiscal em que houver pagamento da

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso subsequente, permitindo, assim, uma maior

participação dos servidores da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 

4 -  DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO

(GECC) 

4.1 Os servidores selecionados perceberão a GECC no valor de R$ 130,64 por

hora de efetivo trabalho na fiscalização das provas, totalizando, no máximo, R$ 391,92 por 3

(três) horas de trabalho.

4.1.1  O  pagamento  da  GECC  será  realizado  pela  Subsecretaria  de

Remuneração de Pessoal do MPF após o término do Processo Seletivo de Estagiários 

4.2  As  horas  efetivamente  trabalhadas  na  fiscalização  das  provas,  quando

realizadas durante o horário de jornada preestabelecida, deverão ser compensadas no período

de 12 (doze) meses a contar do término da realização das provas. 

4.2.1 Para fins  de percepção da GECC, os servidores  selecionados deverão

encaminhar, quando solicitados pela Seção de Estágio, o Demonstrativo para Pagamento de

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, contendo a programação de compensação,

de acordo com o ajustado com sua chefia imediata. 

4.2.2 A programação de compensação de jornada deverá estar de acordo com o



estabelecido na Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de dezembro de 2006. 

4.2.3  O  servidor  poderá  utilizar  as  horas  existentes  em  banco  para

compensação das horas remuneradas pela GECC. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO FISCAL DE PROVA 

5.1 Não havendo a possibilidade do pagamento da GECC em novo processo

seletivo realizado no presente ano, os servidores selecionados neste processo seletivo ficam

convocados a prestar apoio à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Procuradoria Regional

da República da 4ª Região na aplicação da(s) prova(s). 

5.2 Os servidores selecionados deverão apresentar o Termo de Ciência e Sigilo

para  Atividades  do  Processo  Seletivo  de  Estagiários,  nos  termos  do  anexo  da  Portaria

PGR/MPU nº 652/2012, quando solicitado pela Seção de Estágio. 

5.3  Os  fiscais  de  provas  deverão  comparecer  com  30  (trinta)  minutos  de

antecedência no dia  e  horário estabelecido para sua participação no Processo Seletivo no

auditório da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1  A inscrição  dos  servidores  implica  aceitação  das  normas  da  presente

seleção contidas neste Edital e seus comunicados, inclusive anuência da chefia imediata na

participação no processo. 

6.2 Os horários que os servidores selecionados exercerão as atividades de

fiscais de provas nos dias previstos no item 1.1.2 serão comunicados pela Seção de Estágio

após a divulgação do resultado final.

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe da Procuradoria

Regional da República da 4ª Região. Publique-se. Divulgue-se. 

MARCELO VEIGA BECKHAUSEN 
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