
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 162, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

Regulamenta  a  realização  de  processos  seletivos  para  contratação  de 
estagiários nas  unidades  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de 
São  Paulo  e  dá  outras providências 

A  PROCURADORA  CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso II do artigo 50 da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando o disposto nas Portarias PGR/MPU 

nº 378, de 09 de agosto de 2010, n° 576, de 12 de novembro de 2010, n° 155 de 30 de março de 

2011,  n° 253, de 6 de maio de 2011, e  n° 539, de 4 de outubro de 2011, e a oportunidade de 

estabelecer diretrizes para a realização de processos seletivos para contratação de estagiários de 

acordo com as necessidades e peculiaridades da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 

RESOLVE editar a seguinte Portaria: 

Art. 1º – A realização de processos seletivos para a contratação de estagiários nas 

unidades  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  São  Paulo  será  regida  nos  termos  desta 

Portaria 

Art. 2º – O recrutamento dos  estagiários dar-se-á por  meio de processo seletivo e o 

Edital de abertura deverá seguir o modelo padrão previsto no Anexo I desta Portaria. 

Art.  3º  -  À  Seção  de  Estágio,  Seleção  e  Concurso  Procuradoria  da  República 

no  Estado  de  São  Paulo competirá  o  gerenciamento  das  demandas  relativas  aos  processos  

seletivos  para  contratação  de  estagiários  nas  unidades  da Procuradoria da República no Estado 

de São Paulo  e  o auxílio  à  Procuradoria  Geral  da República na realização dos  concursos  para 

Procurador da República. 

Parágrafo único. A Seção de Estágio, Seleção e Concurso Procuradoria da República 

no Estado de São Paulo deverá  apresentar,  no  prazo  de  até  30  dias  antes  do  término  do 

exercício,  o  planejamento  anual  dos  processos  seletivos  a  serem realizados no exercício  

seguinte em todas as unidades da Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/21323/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20539,%20DE%204%20DE%20OUTUBRO%20DE%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20696/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20253-2011.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20069/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20155-2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20069/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20155-2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20957/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20576%20DE%2012%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202010.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20964/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20378%20DE%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.pdf?sequence=7&isAllowed=y


Art.  4º-  Cada  Procuradoria  da  República  de  Município,  por  sua  Coordenadoria 

ou  pelo  respectivo  setor responsável  pelo  Programa  de  Estágio,  deverá  indicar  as  pessoas 

que  atuarão  no  processo  seletivo  e  encaminhar  os  respectivos formulários preenchidos até 30 

(trinta) dias antes da data prevista para o respectivo processo seletivo. 

Art.  5º  -  Para  fins  de  elaboração  da  Solicitação  de  Pagamento  da  Gratificação 

de  Encargo  em  Curso  ou Concurso – Processo Seletivo de Estagiários deverão ser observados os 

seguintes parâmetros: 

I  –  Cada  unidade  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  São  Paulo  

poderá  contar  com  até  1  (um) Coordenador Geral por processo seletivo; 

II  –  A  Procuradoria  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  São  Paulo 

poderá  contar  com  até  1  (um) Assistente por processo seletivo; 

III  –  A  quantidade  de  Examinadores  de  Prova  deverá ser  determinada  pela 

respectiva  área  solicitante,  não podendo ultrapassar 2 (dois) por área do conhecimento,  

IV – A função de examinador da área de Direito será preferencialmente exercida por 

membros. 

V – A quantidade máxima de Fiscais de Prova deverá ser assim estipulada: 

a) Fiscais de Sala – 1 (um) Fiscal por sala até 50 (cinquenta) candidatos, 2 (dois) 

fiscais por sala a partir de 51 (cinquenta e um) candidatos.  

b) Fiscais Itinerantes – 1 (um) para cada 2 (duas) salas;  

VI  -  Cada  unidade  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  São  Paulo 

poderá  contar   com  até   2   (dois)  Avaliadores   por   área  do  conhecimento   para   provas 

discursivas,  os  quais  atuarão  conforme  os  parâmetros estipulados  pelos examinadores 

§  1º  –  As  salas  para  realização  do  processo  seletivo  deverão  ser  organizadas 

visando   à   acomodação   de    50  (cinquenta)  candidatos  e  a  quantidade  máxima  de  can 

didatos que realizarão a prova deverá obedecer aos seguintes limites: 

Quantidade de vagas na unidade Quantidade máxima de candidatos para a prova

De 1 a 5 50

De 6 a 8 80

De 9 a 12 100

De 13 a 16 120

De 17 a 25 150

De 26 a 50 250



De 51 a 99 300

A partir de 100 500

a)  Caso  o  número  de  inscritos  supere  os  referidos  limites,  haverá  uma  análise 

prévia  dos  históricos  escolares para viabilizar a adequação aos quantitativos estipulados; 

§ 2° - A quantidade máxima de provas discursivas a serem corrigidas manualmente 

deverá observar a seguinte proporção: 

Quantidade de vagas na unidade Quantidade máxima de provas corrigidas manualmente

De 1 a 5 15

De 6 a 8 20

De 9 a 12 30

De 13 a 16 35

De 17 a 25 40

De 26 a 50 60

De 51 a 99 100

A partir de 100 150

§ 3° - A duração das provas não poderá ser superior a 4 (quatro) horas. 

§  4°  -  A  quantidade  de  horas  trabalhadas  pelos  Fiscais  de  Prova  deverá 

observar  a  duração  da  prova,  bem como poderá compreender até 1 (uma) hora antes e 1 (uma) 

hora após o término da prova

§  5°  -  A  quantidade  de  questões  objetivas  na  prova não  poderá  exceder  a  40 

(quarenta)  e  a  quantidade  de questões discursivas não poderá exceder a 2 (duas).

§  6°  -  A  quantidade  de  horas  trabalhadas  pelo  Coordenador  Geral  e  Assistente 

de  Processo  Seletivo  deverá observar a seguinte proporção: 

Quantidade de vagas na unidade Quantidade máxima de horas trabalhadas (por pessoa) 

De 1 a 5 10

De 6 a 8 12

De 9 a 12 16

De 13 a 16 18

De 17 a 25 20

De 26 a 50 24



De 51 a 99 28

A partir de 100 30

§ 7° - O servidor não poderá acumular funções no mesmo processo seletivo. 

Art.  6°  –  O  processo  seletivo  aberto  deverá  ser  divulgado  pelo  prazo  mínimo 

de  20  (vinte)  dias  na  sede  da unidade da Procuradoria da República no Estado de São Paulo que 

o realizará,  bem como nas  páginas  eletrônicas  e  demais   meios  oficiais   de  comunicação  da 

respectiva  unidade  e,  ainda,  encaminhado  cartazes  às    instituições  de  ensino  conveniadas  

para divulgação em suas respectivas sedes.  

Art.  7°  –  Participarão  do  processo  seletivo  somente  os  estudantes  vinculados 

às  instituições  de  ensinointegrantes do Programa de Estágio, sendo que a instituição de ensino 

somente será considerada integrante do Programa de Estágio após a assinatura do respectivo Termo 

de Convênio com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. Serão tornadas sem efeito as inscrições de estudantes  vinculados a 

instituição de ensino que não  tenha  logrado  firmar  o  Termo  de  Convênio  com  a Procuradoria 

da  República  no  Estado  de  São  Paulo  até  o  término  do respectivo prazo de inscrições, bem  

como canceladas  as  inscrições  de estudantes  vinculados  a  instituição  de ensino  cujo  Termo de 

Convênio tenha sido rescindido no curso do processo seletivo. 

Art.  8º  –  Os  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo  serão  convocados  para 

ocuparem as vagas em aberto,  observando-se  rigorosamente  a  ordem  de  classificação  dos 

aprovados  e  as  reservas  legais,  conforme  os  seguintes  critérios, sucessivamente: 

I – precedência na abertura/desocupação de vagas; 

II   –   em  caso   de   concomitância   de   abertura/desocupação   de   vagas,   o 

preenchimento  obedecerá  a  ordem  de antiguidade entre os respectivos supervisores de estágio. 

Parágrafo  único.  A  convocação  de  estagiário  servidor  ou  empregado  público 

respeitará  rigorosamente a ordem de  classificação  dos  aprovados,  sendo  que  a  escolha  de  sua  

lotação,  quando  houver  pluralidade  de  gabinetes/setores  onde  o estagiário  puder  ser  lotado,  

será  definida  pelo  respectivo  Procurador  Coordenador  de  Estágio  e  pautada  pelos  critérios  de 

necessidade  do  serviço  e  de  possibilidade  de  alocação  e  supervisão  do  estagiário  dentro  da 

jornada  estabelecida,  sem  prejuízo  do cumprimento da jornada normal de trabalho do mesmo.

Art.  9º  –  A  inclusão  no  Programa  de  Estágio  ocorrerá  mediante  assinatura  e  

apresentação  dos  documentos exigidos no anexo II desta Portaria. 



Art.  10-  As  Coordenadorias  das  Procuradorias  da  República  nos  Municípios 

deverão  tomar  as  providências necessárias  no  sentido  de  obter  o  leitor  ótico  assim  como  de  

providenciar  os  cartões  óticos   de  respostas   para  as  provas  objetivas,  com o intuito de 

automatizar a correção das provas.

Art.  11  –  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Seção  de  Estágio,  Secretaria 

Estadual ou  Procurador Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, conforme sua 

relevância. 

Art. 12 – Integram a presente Portaria, independentemente de transcrição, no que esta 

não seja mais específica, as  disposições  das  Portarias  PGR/MPU  nº  378,  de  09 de  agosto  de 

2010,  n°  576,  de  12  de  novembro  de  2010,  n°  155,  de  30  de março de 2011, n° 253, de 6 de 

maio de 2011, e n° 539, de 4 de outubro de 2011, bem como as que as alterarem ou substituírem.  

Art. 13 – Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Art.  14  –  Dê-se  ciência  aos  Senhores  Procuradores  da  República  do  Estado  de  

São  Paulo,  aos  Senhores 

Estagiários e aos demais setores competentes. 

ANAMARA OSÓRIO SILVA

Publicada no BSMPF , Brasília, DF, p. 123, 1. quinzena fev. 2012.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7295/bsmpf_030212.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/21323/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20539,%20DE%204%20DE%20OUTUBRO%20DE%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20696/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20253-2011.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20696/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20253-2011.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20069/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20155-2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20957/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20576%20DE%2012%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202010.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20964/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20378%20DE%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20964/PORTARIA%20PGR-MPU%20N%C2%BA%20378%20DE%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.pdf?sequence=7&isAllowed=y

