
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

EDITAL Nº 10, DE 20 DE JUNHO DE 2016.
1º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE 2016 DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR.

O  SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,

com  fundamento  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 4 de

outubro de 2011, e,  nº 8 de 3 de fevereiro de 2016 tendo em vista o disposto no art. 16, § 2º, da

Portaria PGR/MPU nº 652, de 30 de outubro de 2012, e o que do consta do Procedimento de Gestão

Administrativa nº 1.00.000.00532/2016-67, comunica aos interessados que o EDITAL SG/MPF nº 4

de 2 de junho de 2016, fica retificado na forma abaixo:

1. No item 1 do inciso II do Edital SG/MPF n.º 4 de 2/6/2016:

ONDE SE LÊ:

1.  Os  estudantes  interessados  em  se  inscrever  neste  processo  seletivo  deverão,

inicialmente, realizar a pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada

no  site  da  Procuradoria  Geral  da  República  no  seguinte  endereço  eletrônico:

http://www.pgr.mpf.mp.br/para-o-cidadao/concursos-1/estagiario/processo-seletivo-atual,  no

período das 17h do dia 6/6/2016 às 17h do dia 21/6/2016, considerando-se como extemporânea e

sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

LEIA-SE:

Os  estudantes  interessados  em  se  inscrever  neste  processo  seletivo  deverão,

inicialmente, realizar a pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada

no  site  da  Procuradoria  Geral  da  República  no  seguinte  endereço  eletrônico:

http://www.mpf.mp.br/pgr/estagieconosco,  no  período  das  17h  do  dia  6/6/2016  às  17h  do  dia

10/8/2016, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse

período.

2. No item 3 do inciso II do Edital SG/MPF n.º 4 de 2/6/2016:

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20964/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20378%20DE%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86691/ED_SG_MPF_2016_4.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86691/ED_SG_MPF_2016_4.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/19115/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20652-2012%20e%20ANEXOS%20I,%20II,%20III,%20e%20IV.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/80593/PT_PGR_MPU_2016_8.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/21323/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20539,%20DE%204%20DE%20OUTUBRO%20DE%202011.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/21323/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20539,%20DE%204%20DE%20OUTUBRO%20DE%202011.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20069/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20155-2011.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20957/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20576%20DE%2012%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202010.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20957/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20576%20DE%2012%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202010.pdf
http://www.pgr.mpf.mp.br/para-o-cidadao/concursos-1/estagiario/processo-seletivo-atual
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86691/ED_SG_MPF_2016_4.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/estagieconosco
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86691/ED_SG_MPF_2016_4.pdf


ONDE SE LÊ:

Para a confirmação das inscrições os interessados deverão comparecer ao edifício

sede da Procuradoria Geral da República, situado na SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, – Brasília/DF,

das 10h às 18h, no período de 6/6/2016 a 21/6/2016, munido dos seguintes documentos:

LEIA-SE:

Para a confirmação das inscrições os interessados deverão comparecer ao edifício

sede da Procuradoria Geral da República, situado na SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, – Brasília/DF,

das 10h às 18h, no período de 6/6/2016 a 10/8/2016, munido dos seguintes documentos:

3. No item 4 do inciso III do Edital SG/MPF n.º 4 de 2/6/2016:

ONDE SE LÊ:

As  provas  serão  aplicadas  no  Auditório  JK  localizado  no  edifício-sede  da

Procuradoria Geral da República, SAF Sul Quadra 04 - Conjunto C, com duração de 3 horas, no dia

28/6/2016 ou 29/6/2016, às 15 horas, não sendo permitido o acesso de candidatos ao local da prova

após o horário fixado para o seu início.

LEIA-SE:

As  provas  serão  aplicadas  no  Auditório  JK  localizado  no  edifício-sede  da

Procuradoria Geral da República, SAF Sul Quadra 04 - Conjunto C, com duração de 3 horas, nos

dias 18/8/2016 ou 19/8/2016, às 15 horas, não sendo permitido o acesso de candidatos ao local da

prova após o horário fixado para o seu início.

WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO 
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86927/DMPF_ADM_20160621.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/86691/ED_SG_MPF_2016_4.pdf

