
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA

PORTARIA Nº 212, DE 31 DE JULHO DE 2015.

Altera a Portaria PRR3ª Região n.º 34/2014, que aprova o regulamento do 
processo seletivo de ingresso no programa de estágio na área de direito da 
PRR3 e o regulamento do programa de estágio na área de direito da PRR 3ª 
Região.

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA REGIONAL 

DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria 

PGR n.º 421, de 24 de agosto de 1992, e pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria 

PGR  n.º  382,  de  5  de  maio  de  2015 e  considerando  o  despacho  proferido  no  P.A.  n.º 

1.03.000.000703/2015-65;

RESOLVE:

Art.  1º  Alterar  a  Portaria  PRR3ª  Região  n.º  34/2014,  que  relativamente  aos 

dispositivos abaixo passa a vigorar com as seguintes redações:

“ANEXO I

Art. 19. O processo seletivo será realizado para o preenchimento das vagas existentes 

no momento da sua abertura e para a formação de cadastro reserva de estagiários, reservando-se à 

Procuradoria Regional da República da 3ª Região o direito de proceder às contratações na medida 

do interesse e das necessidades.

….........................................

Art. 23. Revogado

…........................................

ANEXO II

Art. 23. O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o 

limite de 2 (dois) anos.

…........................................
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ANEXO C

7.  O  processo  seletivo  será  realizado  para  o  preenchimento  de  ____ 

(_______________) vagas e para a formação de cadastro reserva de estagiários, reservando-se à 

Procuradoria Regional da República o direito de proceder às contratações na medida do interesse e 

das necessidades.

…........................................

11. Revogado

…........................................

30. O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite de 

2 (dois) anos”.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
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