
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

GABINE DO PROCURADOR-CHEFE

EDITAL PRRR Nº 2, DE 19 DE MARÇO DE 2014.

Abre processo seletivo para provimento do Cargo de Assessor, Nível
II, CC2, Área de Engenharia Civil, da Chefia de Gabinete da PR-RR.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM

RORAIMA – PR/RR, no uso de suas atribuições legais,  torna pública a realização de processo

seletivo para provimento do Cargo de Assessor, Nível II, CC2, Área de Engenharia Civil, da Chefia

de Gabinete da PR-RR, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1. O processo seletivo será regido por este edital e coordenado por esta Procuradoria.

1.2. A seleção para o Cargo de Assessor Nível II – Área de Engenharia Civil de que trata este edital

compreenderá as seguintes fases: análise curricular e entrevista final.

1.3. As entrevistas, de eventuais candidatos domiciliados em outas Unidades da Federação, poderão

ser realizadas via videoconferência.

1.4. Os candidatos selecionados terão lotação na PR-RR.

1.5. As atividades serão desempenhadas na sede da PR-RR em Boa Vista/Roraima.

2. DO CARGO DE ASSESSOR, NÍVEL II – ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

2.1.  REQUISITOS: Curso  superior  completo  devidamente  reconhecido  pelo  MEC,  área  de

Engenharia Civil, com comprovada experiência na área.

2.2. REMUNERAÇÃO: R$ 4.277,75 + R$ 848,09 (penosidade) + R$ 710,00 (auxílio alimentação)

= R$ 5.835,00.

2.3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 

I - realizar atividades de nível superior que envolvam o assessoramento aos membros do Ministério

Público Federal em Roraima, em processos administrativos e judiciais, compreendendo a realização

de vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, realização de estudos técnicos, coleta de



dados e pesquisa, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em

matérias  da  área  de  Engenharia,  indicando  a  fundamentação  técnica,  métodos  e  parâmetros

aplicados;

II – Atuação e processos administrativos e judiciais em projetos, convênios e programas de interesse

do Ministério Público Federal, em conjunto com outras instituições;

III  –  Sem  prejuízo  das  atividades  previstas  nos  itens  I  e  II,  poderá  atuar  nas  atividades  de

planejamento,  supervisão,  coordenação,  orientação e  execução de projetos  ou serviços  técnicos

administrativos,  assistência  ou  assessoria  na  contratação  de  serviços,  acompanhamento  ou

fiscalização da execução de obras e serviços.

2.4. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO EM COMISSÃO

3.1. Ser aprovado no processo seletivo;

3.2.  Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado,  nem  ter  sofrido  penalidade

administrativa  por  infração  da  legislação  da  seguridade  social,  inclusive  da  previdência

complementar  ou  como  servidor  público,  cumprindo  as  exigências  previstas  nas  Leis

Complementares nº 108 e 109/2001;

3.3. Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo em comissão, conforme item 2 deste

edital.

3.4. Apresentar a documentação elencada no Anexo I, bem como cumprir todas as determinações

deste edital.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

4.1 Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar curriculum,

impreterivelmente, até 24/03/2014, das 08:00 as 16:00, na sede da Procuradoria da República em

Roraima, localizada na rua General Penha Brasil, nº 1255, São Francisco. (Falar com Cayo Cezar

ou Ana Cláudia).

4.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

4.3. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o edital e certificar-se de que

preenche  todos  os  requisitos.  Uma vez  efetivada  a  inscrição,  não  será  permitida,  em hipótese

alguma, a sua alteração.

4.4 A comprovação de experiência profissional, a ser exigida na ocasião da nomeação, será feita na

forma descrita a seguir:

a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida

de declaração do órgão ou da empresa, ou no caso de servidor público, de certidão, ambas emitidas

pelo Setor de Pessoal ou equivalente.



b) mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, devidamente firmado entre as partes,

ou de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) acrescido de declaração emitida pela organização

tomadora de serviços, que informe detalhadamente o período, serviço realizado quando autônomo e

a qualificação da organização tomadora dos serviços.

c) para comprovação de experiência profissional no exterior, mediante apresentação de declaração

do órgão ou da empresa ou, no caso de servidor público, de certidão. Esses documentos somente

serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado;

d) mediante a apresentação do contrato social em que conste claramente a participação do candidato

no quadro societário da organização, que deverá necessariamente vir acompanhado de declaração de

responsável  em  que  conste  claramente  a  descrição  do  serviço  e  o  nível  de  atuação  como

profissional;

e) para comprovação de experiência profissional em cargo em comissão, função comissionada ou

equivalente,  mediante apresentação de certidão emitida pelo órgão no qual o candidato exerceu

atividades de gestão.

4.5.  Será  eliminado  do  Processo  Seletivo  o  candidato  que  não  apresentar  a  documentação

comprobatória prevista no item 4.4.

5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

5.1 DA ANÁLISE CURRICULAR

5.1.1 A análise curricular será exercida pelo procurador-chefe na data de 25/03/2014.

5.1.2 Os candidatos selecionados para a entrevista serão informados por telefone e por e-mail, a

partir da data provável de 26/03/2014.

5.2 DAS ENTREVISTAS

5.2.1. A entrevista classificatória para o cargo em comissão será realizada pelo Procurador-Chefe da

PR-RR, na sede da Procuradoria da República em Roraima, na data provável de 28/03/2014, a partir

das 08:00h.

5.2.2. Serão convocados para a entrevista os candidatos classificados na fase de análise curricular

até a posição 3º. 

5.2.3.  São  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  identificação  correta  do  horário  de

realização da entrevista e o comparecimento no horário determinado.

5.2.4. O não comparecimento à entrevista na data e na hora será considerado como desistência por

parte do candidato, sendo ele automaticamente eliminado do certame.

5.2.5. A entrevista visa aferir se o candidato possui o perfil profissional traçado e o conhecimento

técnico desejado.



5.3 DO RESULTADO FINAL

5.3.1 O resultado final do Processo Seletivo será informado via e-mail do candidato, bem como

publicado no site da Procuradoria da República em Roraima (http://www.prrr.mpf.mp.br/), na data

provável de 31/03/2014.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação das normas para o processo seletivo contidas nos

comunicados, neste edital e em outros editais a serem publicados, bem como em autorização para

realização de investigação de vida pregressa, a fim de aferir a idoneidade do candidato para assumir

o cargo.

6.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a nomeação do candidato, desde que verificada

qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos apresentados.

6.3 As informações  prestadas  nos formulários de inscrição serão de inteira  responsabilidade do

candidato, dispondo a PR-RR do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o

formulário  de  forma  completa,  correta  e  legível  e/ou  que  fornecer  dados  comprovadamente

inverídicos.

6.4 A seleção do candidato gera apenas a expectativa de direito à nomeação.

6.5 As despesas decorrentes da participação no processo seletivo correm à conta do candidato.

6.6  Por  se  tratar  de  cargo  em comissão  declarado  em lei,  de  livre  nomeação  e  exoneração,  a

investidura não gera vínculo definitivo com a administração pública.

6.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria da República em Roraima.

ÍGOR MIRANDA DA SILVA

Publicado no DMPF-e,   Brasília, DF, 19 mar. 2014. Caderno   Administrativo  , p.   35  .
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Anexo I

ATESTADO MÉDICO (original)

CARTEIRA DE IDENTIDADE (cópia AUTENTICADA)

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS DEPENDENTES (cópia AUTENTICADA)

CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO (cópia AUTENTICADA)

CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE (cópia AUTENTICADA)

CERTIFICADO MILITAR (cópia AUTENTICADA)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP (cópia AUTENTICADA)

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO ou CERTIDÃO ORIGINAL EMITIDA PELO SITE DO TSE/TRE 

(cópia AUTENTICADA)

CPF: (cópia AUTENTICADA)

CURRICULUM VITAE(cópia)

DECLARAÇÃO DE BENS (PREFERENCIAL CÓPIA DO IR)

DECLARAÇÃO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTES DO IMP. DE RENDA

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

FICHA CADASTRAL

FOTO

TERMO DE POSSE

TITULO ELEITORAL (cópia AUTENTICADA)

CONTA BANCÁRIA (SANTANDER, Brasil, CEF, ITAÚ)

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL(www.jf.jus.br.cjf/serviços/certidoes-

negativa)

CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL 

(www.Distribuidordf.com.br)

CERTIDÃO CIVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA ELEITORAL(www.tse/gov.br

CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL (www.stm.gov.br
CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL(Requerida de  candidatos  ex-militares)
(Poderá ser consultado o site da justiça do respectivo estado
exemplo: http://www.tjm.sp.gov.br)


	ATESTADO MÉDICO (original)

