
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EDITAL Nº 21, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016:
29º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA

REPÚBLICA 

Vide Edital PGR/MPF nº 25, de 25 de junho de 2018 de 2018.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna

pública a alteração no Anexo I do Edital nº 14/2016, publicado no DOU de 29/08/2016, Seção 3,

pág. 158 a 160, que divulga as datas prováveis das fases subsequentes do 29º Concurso Público para

provimento de cargos de Procurador da República.

Revogam-se as disposições em contrário.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Este texto não substitui o p  ublicado no DOU, Brasília, DF, 10 out. 2016. Seção 3, p. 138.  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/90706/ED_PGR_MPF_29PROCCON_2016_14.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/151883
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/92747/DOU3_20161010.pdf


ANEXO I

CRONOGRAMA BÁSICO (datas prováveis)

29ºCONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA

REPÚBLICA

ETAPA/ ATIVIDADE DATA

Período de inscrição preliminar 30/08/2016 a 20/10/2016

Publicação do edital que informa sobre a divulgação da relação 
nominal dos candidatos inscritos, nos locais de inscrição e no site da
PGR.

25/10/2016

PROVA OBJETIVA

 Publicação  do  edital  indicando  data,  horário  e  locais  de
realização da prova objetiva.

1/03/2017

 Realização da PROVA 12/03/2017

 Divulgação  do  gabarito  oficial  preliminar  e  das  alternativas
assinaladas pelo candidato na folha de respostas apuradas na
leitura ótica.

27/03/2017

 Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos
contra o gabarito oficial preliminar, divulgação do gabarito oficial
definitivo e da lista de aprovados na etapa.

4/05/2017

PROVAS SUBJETIVAS

 Publicação  do  edital  indicando  datas,  horários  e  locais  de
realização das provas subjetivas.

22/05/2017

 Realização das PROVAS 3 a 6/06/2017

 Publicação  do  edital  com  a  lista  de  aprovados  na  etapa  e
convocação para a inscrição definitiva. 

24/08/2017

 Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos
contra  o  resultado  das  provas  subjetivas  e  convocação  de
eventuais novos aprovados para a inscrição definitiva.

2/10/2017

INSCRIÇÃO DEFINITIVA

 Publicação do  edital  com as  inscrições  definitivas  deferidas  e
convocação para as provas orais.

26/10/2017

PROVAS ORAIS

Realização das PROVAS 6 a 10/11/2017

RESULTADO FINAL 

 Publicação do edital com o resultado final. 23/11/2017

 Publicação do edital com a apreciação dos recursos interpostos
contra o resultado final.

7/12/2017

HOMOLOGAÇÃO

 Publicação do edital de homologação do resultado final. 12/12/2017

POSSE 5/02/2018
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