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SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 
5 Assessor Nível II CC-2 5 Assessor Nível II CC-2 
2 Assessor Nível I CC-1 2 Assessor Nível I CC-1 
1 Assistente FC-2 1 Assistente FC-2 
3 Secretário Nível I FC-1 3 Secretário Nível I FC-1 

 …..............................................................   …..............................................................  
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

LAURO PINTO CARDOSO NETO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 284265| 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso II, 

do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 
681, de 26 de setembro de 2013, e o art. 1º da Portaria PGR/MPU nº 683, de 26 de setembro de 2013, e tendo em vista as disposições contantes da 
Portaria PGR/MPU nº 198, de 15 de abril de 2011, torna pública a retificação dos itens 4.1.2 e 10.1 do Edital SG/MPF nº 6, de 13 de junho de 2014, 
bem como a prorrogação do prazo para apresentação da documentação correspondente, nos seguintes termos:   

A) Os itens 4.1.2 e 10.1 passam a ter a seguinte redação:  
4.1.2Poderão ser aceitos, ainda, como documentos hábeis para a comprovação dos pagamentos efetuados, aqueles que, de natureza 

declaratória, contenham o nome comercial, CNPJ, endereço da instituição contratada e identificação do signatário, além do nome do contratante, 
especificação do objeto contratado e os valores efetivamente pagos.   

............................................ 
10.1Após a divulgação do resultado final, os candidatos selecionados terão prazo de 30 (trinta) dias para utilização do benefício e 

respectiva entrega, à SGP/SUBDEF/DIVT, do contrato de prestação de serviços educacionais ou documento assemelhado, ainda que de natureza 
declaratória, desde que especificado quanto às partes e ao objeto da relação jurídica contratual.  

............................................ 
B) Fica prorrogado o prazo para apresentação das documentações comprobatórias do pagamento e da contratação dos serviços 

educacionais, que contará da data da publicação deste Edital.  
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 284290| 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso II, 

do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 
681,de 26 de setembro de 2013, e o art. 1º da Portaria PGR/MPU nº 683, de 26 de setembro de 2013, tendo em vista as disposições contantes da 
Portaria PGR/MPU nº 21, de 09 de junho de 2014, torna pública a retificação dos itens 4.1.2 e 10.1 do Edital SG/MPF nº 7, de 13 de junho de 2014, 
bem como a prorrogação do prazo para apresentação da documentação correspondente, nos seguintes termos:   

A) Os itens 4.1.2 e 10.1 passam a ter a seguinte redação:  
4.1.2Poderão ser aceitos, ainda, como documentos hábeis para a comprovação dos pagamentos efetuados, aqueles que, de natureza 

declaratória, contenham o nome comercial, CNPJ, endereço da instituição contratada e identificação do signatário, além do nome do contratante, 
especificação do objeto contratado e os valores efetivamente pagos.   

…......................................... 
10.1Após a divulgação do resultado final, os candidatos selecionados terão prazo de 90 (noventa) dias para utilização do benefício e 

respectiva entrega, à SGP/SUBLEGIS/CAM, do contrato de prestação de serviços educacionais ou documento assemelhado, ainda que de natureza 
declaratória, desde que especificado quanto às partes e ao objeto da relação jurídica contratual.  

…......................................... 
B) Fica prorrogado o prazo para apresentação das documentações comprobatórias do pagamento e da contratação dos serviços 

educacionais, que contará da data da publicação deste Edital.  
 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 284276| 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso II, 

do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 
681, de 26 de setembro de 2013, e o art. 1º da Portaria PGR/MPU nº 683, de 26 de setembro de 2013, e tendo em vista as disposições contantes da 
Portaria PGR/MPU nº 21, de 09 de junho de 2014, torna pública a retificação dos itens 4.1.2 e 10.1 do Edital SG/MPF nº 8, de 13 de junho de 2014, 
bem como a prorrogação do prazo para apresentação da documentação correspondente, nos seguintes termos:   

A) Os itens 4.1.2 e 10.1 passam a ter a seguinte redação:  
4.1.2Poderão ser aceitos, ainda, como documentos hábeis para a comprovação dos pagamentos efetuados, aqueles que, de natureza 

declaratória, contenham o nome comercial, CNPJ, endereço da instituição contratada e identificação do signatário, além do nome do contratante, 
especificação do objeto contratado e os valores efetivamente pagos.   

…......................................... 
10.1Após a divulgação do resultado final, os candidatos selecionados terão prazo de 30 (trinta) dias para utilização do benefício e 

respectiva entrega, à SGP/SUBLEGIS/CAM, do contrato de prestação de serviços educacionais ou documento assemelhado, ainda que de natureza 
declaratória, desde que especificado quanto às partes e ao objeto da relação jurídica contratual.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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