
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL 

EDITAL Nº 11, DE 3 DE JUNHO DE 2015.

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições,  torna pública  a retificação dos  subitens  7.1,  8.1.1.1,  8.1.2.1 e  9.2,  além do quadro 

constante do item 11 do Edital SG/MPF nº 9, de 22 de maio de 2015, que passa a ter a redação a 

seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital.

[…]

7.1 A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada, impreterivelmente, no 

período compreendido entre 25 de maio a 12 de junho de 2015, mediante preenchimento da Ficha 

de Inscrição (Anexo I), juntamente com a documentação especificada no item 7.2.

[…]

8.1.1.1  O  resultado  da  pré-seleção  será  divulgado  na  intranet  da  PGR 

(http://intranet.mpf.mp.br/) na data provável de 18 de junho de 2015.

8.1.2.1 O resultado da seleção final será divulgado na intranet da Procuradoria Geral 

da República (http://intranet.mpf.mp.br/) na data provável de 26 de junho de 2015.

[…]

9.2 Após a análise dos eventuais recursos interpostos, será divulgado, na intranet da 

Procuradoria Geral da República (http://intranet.mpf.mp.br/), o resultado final da seleção, na data 

provável de 3 de julho de 2015.

[…]

11. DO CRONOGRAMA

Período Etapa 

25 de maio a 12 de junho de 2015 Inscrições dos candidatos 

18 de junho de 2015 Divulgação do resultado da pré-seleção 

19 a 22 de junho de 2015 Prazo para interposição de recursos contra a pré-
seleção 

26 de junho de 2015 Divulgação do resultado da seleção final 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/29282/ED_SG_MPF_2015_9.pdf
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29 a 30 de junho de 2015 Prazo para interposição de recursos contra a 
seleção fina 

3 de julho de 2015 Divulgação do Resultado Final 

Até 1º de outubro de 2015 Entrega ou envio do contrato de prestação de 
serviços educacionais à Coordenadoria de 
Educação da Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Profissional, assinado e 
carimbado pelas partes, conforme item 10.1. 

[…] 
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