
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

Edital  PRPA n° 12, 12  de junho de 2019

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso VIII, do art. 33, da Portaria SG/MPF/N  º 38  2, de  05 de
maio de 2015, Regimento Interno Administrativo do MPF, e;

Considerando as diretrizes para lotação e movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público
Federal previstas pelo artigo 9º, da P  ortaria    SG/MPF/Nº   442, de 25 de maio de 2017, que instituiu a
Política Nacional de Gestão de Pessoas; 

Considerando, ainda, a  relevância do trabalho desenvolvido pela equipe/Plan-Assiste/PR/PA, a qual
atende a todos os ramos do MPU no Estado do Pará;

Considerando, finalmente, que a atuação no Plan-Assiste, em unidades do Ministério Público Federal
nos estados e municípios, é considerada como uma das fontes de reconhecimento consoante disposto
pela P  ortaria SG/MPF/Nº   359, de 29 de abril de 2019, que instituíu o Programa de Reconhecimento por
Resultados, Programa Motivação, dos(as) Servidores(as) no âmbito do Ministério Público Federal; 

RESOLVE, tornar público o presente Edital de Convocação para preenchimento de 01 (uma) vaga de
Técnico do MPU/Administração, decorrente de iminente aposentadoria da servidora Helena do Socorro
Mota de Castro, ocupante de Função FC-1 Secretária Nível I, lotada na Seção do Programa de Saúde e
Assistência Social, Plan-Assiste/PRPA,   observadas as seguintes disposições:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Ficam abertas, exclusivamente, das 8 horas do dia 17/06/2019 às 17 horas do dia 18/06/2019, as
inscrições para o concurso de relotação interna/PR/PA, objetivando o preenchimento de 01 (uma) vaga
de Técnico do MPU/Administração, FC-1, para o Plan-Assiste/PRPA.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. Poderão participar do presente certame os servidores lotados nos diversos setores/PR/PA e que
preencham os seguintes critérios:

a) ter conhecimento na área de saúde (valendo 05 pontos);

b) ter elevado desempenho funcional nas seguintes competências comportamentais: 
b.1) relacionamento profissional e humano; 
b.2) capacidade técnica;
b.3) iniciativa e comprometimento com o trabalho;
b.4) responsabilidade, sobretudo, na demonstração de cuidado com informações sigilosas; 
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b.5) atendimento ao público;

Obs.: valendo 01 ponto para cada competência demonstrada nesses subitens; 

2.2 As competências elencadas no item anterior poderão ser demonstradas por meio de  currículos,
certificados e avaliações de desempenho funcional;

2.3. Os servidores interessados em participar do presente processo seletivo deverão se manifestar por e-
mail,  com o  assunto  “CONCURSO PLAN-ASSISTE”,  direcionado  ao  endereço  eletrônico  PRPA-
gabpc@mpf.mp.br, das 8 horas do dia 17/06/2019 às 17 horas do dia 18/06/2019, encaminhando em
anexo: currículo, certificados e sua última avaliação de desempenho funcional; 

2.4. Findo o prazo definido no item 1.1, decai o direito de inscrição, não sendo avaliados quaisquer
pedidos extemporâneos;

2.5. As informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato;

3. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO

3.1. Findo o prazo de inscrição, os documentos serão analisados e classificados por ordem de maior
pontuação  pela  comissão  composta  pelo  Secretário  Estadual/PR/PA,  Chefe  de  Gabinete/PRPA e
Chefe/DIGEP/PRPA;

3.2. Se o número de interessados exceder à vaga oferecida, observar-se-á, para fins de classificação e,
se necessário, de desempate, os critérios abaixo definidos:

a) maior tempo de serviço na PR/PA;

b) maior tempo de serviço em cargo de provimento efetivo no MPU;

c) maior tempo de serviço público federal, somado ou ininterrupto;

d) maior número de dependentes econômicos registrados em seus assentamentos funcionais; e

e) maior idade. 

3.3 o tempo de serviço especificado nas alíneas “a”, “b” e “c” do item anterior será apurado em dias;

3.4. A Chefia de Gabinete, fará a divulgação do resultado parcial do concurso na Intranet da PR/PA
(http://intranet.prpa.mpf.mp.br/), até às 18 horas do dia 19/06/2019;

3.5. Após a divulgação do resultado parcial, será aberto prazo de 24h para apresentação de impugnação
à comissão, por meio do endereço eletrônico PRPA-gabpc@mpf.mp.br, cujas razões serão apreciadas
pelo Procurador-Chefe da PR/PA;
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3.6. O resultado final do concurso de relotação, contendo a lista de classificação dos candidatos, será
divulgado no dia 24/06/2019, na Intranet da PR/PA (http://intranet.prpa.mpf.mp.br/).

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.  A  liberação  do  servidor  para  mudança  de  setor  decorrente  do  presente  edital  não  estará
condicionada à concordância da chefia imediata;

4.2.  Será observado período de transição nas respectivas unidades de lotação, original e de destino,
entre o(a) servidor(a) que preencherá a vaga ora ofertada e o servidor que ocupará a vaga remanescente
deste certame, para fins de ambientação, treinamento e repasse de informações relativas aos serviços
realizados,  por  tempo  necessário  e  suficiente  ao  alinhamento  das  tarefas,  a  critério  das  chefias
imediatas;

4.3. A vaga remanescente decorrente do presente concurso será preenchida por meio de novo edital ou
por lotação direta, mediante consenso entre as chefias imediatas das respectivas unidades de lotação,
atual e futura, do(a) servidor(a) interessado(a); 

4.4 O candidato poderá obter informações e sanar dúvidas referentes a este instrumento convocatório
por meio do ramal 190, DIGEP/PR/PA;

4.5. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Chefe da PR/PA.

4.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 12 de junho de 2019.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador-Chefe
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