
EDITAL PR/GO N.º 07/2014

PROCESSO SELETIVO DE 2014 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM GOIÁS – ÁREA DE DIREITO

O COORDENADOR-GERAL DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS, com fundamento no disposto na Lei 
11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, na Resolução do Conselho Nacional do 
Ministério Público nº 42, de 16 de junho de 2009, e alterações posteriores e no 
Regulamento do Programa de Estágio do Ministério Público da União, aprovado pela 
Portaria PGR/MPU Nº 378, de 9 de agosto de 2010, alterada pelas Portarias PGR/MPU nº 
576, de 12 de novembro de 2010, nº 155, de 30 de março de 2011, nº 539, de 04 de 
outubro de 2011 e  nº 451 de 16 de julho de 2013, resolve tornar pública a data da 2ª etapa 
do  concurso,  bem  como  estabelecer a  forma  de  aplicação  da  PROVA  DISCURSIVA, 
prevista  no  item  IV  do Edital  nº  2/2014, publicado no  DMPF-e  nº  62/2014-
ADMINISTRATIVO, de 2 de abril de 2014.

1 – A realização da prova discursiva será no dia 27/05/2014, com previsão de início às 
14h30 e duração de 4 (quatro) horas.

1.1 – O fechamento dos portões ocorrerá às 14h30 (horário de Brasília).

1.2 – Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 
30  (trinta)  minutos  do  início  da  prova,  portando  o  documento  de  identidade  original, 
comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no seguinte  local:

   GOIÂNIA
Auditório  do  Edifício-Sede  da  Procuradoria  da  República  em  Goiás  - 
Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park 
Lozandes.

2 – A prova discursiva consistirá na elaboração de 1 (uma) dissertação, cujo tema será
divulgado no dia da prova, e 2 (duas) questões, esclarecendo-se que toda a prova estará
relacionada  ao conteúdo programático  constante do Edital  nº  2/2014,  conforme quadro 
abaixo:

MODALIDADE DISCIPLINAS Nº DE 
QUESTÕES

 PONTUAÇÃO 
MÍNIMA

PONTUAÇÃO
TOTAL MÁXIMA

Prova
Discursiva

As mesmas da prova 
objetiva

1 dissertação 
(30 pontos)

25 50
2 discursivas 

(10 pontos cada uma)
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4 – Na correção da prova discursiva serão observados, para efeito de avaliação, além do 
conhecimento do tema proposto (conforme o conteúdo programático), clareza, objetividade, 
coerência  e  coesão  textual,  argumentação,  morfossintaxe,  pontuação,  paragrafação, 
ortografia, acentuação, concordância e regência;

5 – A fuga ao tema proposto é motivo suficiente para que a prova não seja objeto de 
correção em qualquer outro de seus aspectos, atribuindo-se-lhe nota zero.

Goiânia, 06 de maio de 2014.

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA
Procurador da República

Coordenador-Geral de Estágio

Publicado no DMPF-e, Administrativo de 08/05/2014, página 119.
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/39602/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-05-07_083.pdf?sequence=1

