
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

EDITAL Nº 20, DE 26 DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO UNIFICADA DE ESTAGIÁRIOS – 
DIREITO – 2019

O  CHEFE  ADMINISTRATIVO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

1.  Informar,  em  decorrência  dos  recursos  interpostos  contra  o  resultado  preliminar  da  prova

subjetiva, divulgado no dia 09 de agosto de 2019, que a Comissão Examinadora:

1.1  negou  provimento  aos  recursos  interpostos  contra  a  questão  da  Área  Cível  (questão  1)

apresentados pelos candidatos:

- JONATHAN YURI VILLAS BOAS DA SILVA;

- JOSIVALDO JOEL SALUSTIANO DA SILVA;

- RENATA ATAIDE DE ALBUQUERQUE;

- SOBRAL ANTONIO ANSELMO;

1.2  negou  provimento  aos  recursos  interpostos  contra  a  questão  da  Área  Penal  (questão  2)

apresentados pelos candidatos:

- JONATHAN YURI VILLAS BOAS DA SILVA;

- RENATA ATAIDE DE ALBUQUERQUE;

- SOBRAL ANTONIO ANSELMO;

1.3  deu  provimento  parcial  ao  recurso  da  candidata  GABRIELA  ANACLETO  PEREIRA,

conferindo-lhe mais 0,5 ponto na questão da Área Penal (questão 2), totalizando 3,5 pontos.

1.4 deu provimento parcial ao recurso do candidato JOSIVALDO JOEL SALUSTIANO DA SILVA,

conferindo-lhe mais 0,5 ponto na questão da Área Penal (questão 2), totalizando 3,5 pontos.

2. Tornar público o resultado final (por ordem de classificação) da seleção unificada de estágio de

Direito, conforme anexo.

3. Convocar - os 5 (cinco) primeiros colocados da Procuradoria da República em Pernambuco; o

primeiro colocado na PRM Caruaru; - a comparecerem nas respectivas unidades entre 27/08 e 02/09/2019, de

posse da documentação abaixo relacionada:

a) RG (identidade) (original e cópia);

b) CPF/MF (original e cópia);

c) Título de Eleitor e de comprovante da última votação (original e cópia);

d) Certificado de Reservista, quando for o caso (original e cópia);

e) Uma fotografia, de frente, em tamanho 3X4;



f) Declaração da instituição de ensino onde conste a informação do período/ano em que o aluno está

cursando (original e cópia);

g) Curriculum vitae;

h) Atestado médico comprovando aptidão clínica para realização do estágio;

i) Histórico Escolar (original e cópia);

j) Comprovante de conta-corrente bancária (Banco do Brasil; Santander; Caixa Econômica; ou Itaú).

h) Certidões dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual ou do Distrito Federal dos

lugares em que haja residido nos

últimos cinco anos, expedidas no prazo máximo de 30 dias, respeitado o prazo de validade descrito

na própria certidão, quando houver.

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JUNIOR

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 27 ago. 2019. Caderno Administrativo, p. 41.

http://textual.pgr.mpf.mp.br/aplicativos/bases/DiarioMPF/EDMPF-ADM/DMPF-ADMINISTRATIVO-2019-08-27.pdf


ANEXO
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO




