
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA N° 30, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

Institui comissão responsável por conduzir os trabalhos afetos ao Concurso
de Seleção de Estagiários - 2021, para as unidades do MPF/RO. 

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM

RONDÔNIA,  no  exercício  das  atribuições  de  que  lhe  são  conferidas  pelo  Regimento  Interno

Administrativo do MPF, aprovado pela  Portaria PGR nº 357, de 05 de maio de 2015, e pela  Lei

Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, 

RESOLVE: 

Art. 1º Constituir Comissão de Concurso de Seleção de Estagiários para áreas de

Administração,  Comunicação  Social/Jornalismo,  Direito,  Engenharia  Civil  e  Informática  do

Ministério Público Federal em Rondônia. 

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes integrantes: 

I – Albérico Correia de Almeida Neto – assistente de processo seletivo; 

II - André Bispo Zeferino de Paula – assistente de processo seletivo; 

III - Arthur Cyrino Oliveira – assistente de processo seletivo; 

IV – Camila Cristina Lino Oliveira – coordenadora do concurso; 

V – Daniela Lopes de Faria – presidente da comissão de processo seletivo; 

VI - Lara Oliveira Rego – assistente de processo seletivo; 

VII – Shirlene de Oliveira Souza – assistente de processo seletivo; 

VIII - Tatiane Luize Nunes de Souza - assistente de processo 

IX – Thayanne Duarte da Rocha e Silva - assistente de processo seletivo. 

§1º A Comissão será presidida pela Procuradora-Chefe da PRRO, sendo substituído

em seus afastamentos e impedimentos legais pelo(a) Procurador(a) da República que estiver em

exercício na chefia da Procuradoria da República em Rondônia. 

§2º A função de Coordenadora do Concurso será exercida pela servidora CAMILA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26587


CRISTINA  LINO  OLIVEIRA,  matrícula  29355,  sendo  substituída  em  seus  afastamentos  e

impedimentos legais pelo servidor ARTHUR CYRINO OLIVEIRA, matrícula 28808. 

Art. 3º São atribuições da Comissão: 

I – Planejar, organizar e executar os procedimentos administrativos relacionados ao

Concurso de Estagiários no exercício de 2021, de acordo com as disposições contidas em edital a

ser expedido. 

II  –  Realizar  o  recrutamento  e  seleção  de  integrantes  para  as  atividades  de

examinador de provas, avaliador de provas e fiscal de provas, conforme metodologia a ser definida. 

Art. 4º Esta Portaria tem vigência a partir da sua publicação até a finalização de todos

os procedimentos do certame, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. Publique-se. Dê-se ciência. 

DANIELA LOPES DE FARIA 

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  10  mar.  2021.  Caderrno
Administrativo, p. 40.
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