PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2018 – CEAF
O COORDENADOR DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL – CEAF, tendo em vista a
deliberação do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO constante da Resolução nº 003/2016 – CSMP,
apresentando o Resultado Final do III Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários de Pós-Graduação,
denominado MP Residência, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e conforme disciplina
o artigo 14 do Edital 002/2016 – PGJ/RN, convoca os candidatos listados a seguir para se apresentarem, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, com a finalidade de efetuar seu credenciamento junto a
esta Instituição.
ÁREA JURÍDICA
POLO MOSSORÓ – CURSO: DIREITO
COLOCAÇÃO
NOME
NOTA FINAL
29º
MARCELO HERMINIO DE CASTRO 72,00
COSTA
POLO NATAL – CURSO: DIREITO
COLOCAÇÃO
NOME
NOTA FINAL
68º
STÉFANIE NASCIMENTO PIRES
82,00
69º
SABRINA DINIZ SANTOS
81,00
Para o credenciamento, o candidato deverá observar o disposto no Edital nº 002/2016 – PGJ/RN, bem como apresentar
os seguintes documentos:
I – duas (02) fotos 3x4;
II – cópia e originais de RG e CPF;
III – cópia e original do comprovante de residência;
IV – cópia e original de comprovante de estar em dia com o serviço militar;
V – cópia e originais do título eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
VI – atestado médico que comprove estar o candidato apto ao exercício das funções de estagiário;
VII – certidão onde conste o horário das disciplinas que está cursando e período em que está matriculado;
VIII – declaração indicando a atividade pública ou privada que exerce, com menção de local e horário de trabalho;
IX – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pelos cartórios de distribuição da Justiça Federal,
Estadual, Eleitoral e Polícia Federal onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
X – Certidões de adimplência expedida pelos Tribunais de Contas da União e do Estado onde tenha residido nos últimos
05 (cinco) anos;
XI – Declaração de não ter cometido crime contra a Administração Pública nos últimos 05 (cinco) anos.
LOCAL PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
CIDADE DE
LOCAL/ENDEREÇO
INSCRIÇÃO
Promotorias de Justiça da Comarca de Mossoró,
Mossoró
situada na Alameda das Imburanas, 850, Presidente
Costa e Silva, Mossoró/RN, telefone (84) 3315-3858.
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional –
Natal
Setor de Estágios, situada à rua Tororós, nº 1839,
Lagoa Nova, Natal/RN, telefone (84) 3232-4098.
O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira das 8 h às 12 h e das 14 h às 17 h, e às sextas-feiras das 08 h às 12
h.
Natal, 14 de maio de 2018.
Marcus Aurélio de Freitas Barros
Coordenador do CEAF

