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Ministério Público Federa
Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM

Edital n.º 3, de 12 de março de 2014

RETIFICA o  Cronograma  do  Edital  n.º  1,  de  13  de  fevereiro  de 
2014,  referente  ao  1º  Processo  Seletivo  para  Formação  de 
Cadastro  Reserva  de  Estagiários  de  Nível  Superior  na  área  de 
Administração  para  a  Procuradoria  da  República  no  Município  de 
Tabatinga/AM; e, prorroga o período para confirmação de inscrição 
na  Sede  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de 
Tabatinga/AM.

A COORDENADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS DE ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei n. 11.788, de 
25 de setembro de 2008 que dispõe sobre estágio de estudantes e nas Portarias PGR/MPU nº. 378, de 09 de agosto 
de 2010, n.º 576, de 12 de novembro de 2010, nº 101, de 22 de junho de 2011, n.º 155, de 30 de março de 2011, e  
n.º 539, de 04 de outubro de 2011, que regulamentam o Programa de Estágio no âmbito do Ministério Público da 
União, e no Edital n.º 1, de 13 de fevereiro de 2014, 

CONSIDERANDO que até a presente data apenas 10 (dez) candidatos, de um total de 37 (trinta e sete) 

inscritos,  confirmaram  a  inscrição  com  a  apresentação,  na  sede  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de 

Tabatinga/AM, de (I) original e cópia do  histórico  escolar  das  disciplinas  cursadas  –  e  das  disciplinas  em 

andamento,  no  curso  de Administração; e, (II) Cópia da grade curricular do curso respectivo. 

CONSIDERANDO que o Edital n.º 2, de 25 de fevereiro de 2014, que retificou o Anexo II – Cronograma, 

do Edital n.º 1, de 13 de fevereiro de 2014, determinou que a presente data seria o último dia para a apresentação da 

documentação necessária à confirmação da inscrição.

RESOLVE:

I –  Prorrogar o período para confirmação de inscrição na Sede da Procuradoria da República no 

Município de Tabatinga/AM, previsto no ANEXO II – CRONOGRAMA, do Edital n.º 1, de 13 de fevereiro de 2014, 

referente ao 1º Processo Seletivo para Formação de Cadastro Reserva de Estagiários de Nível Superior na área de  

Administração para a Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM.

ANEXO II – CRONOGRAMA

Período das inscrições:
Inscrições  via  Internet,  no  site 
http://www.pram.mpf.mp.br/concursos/estagiarios

Das 9h do dia 17/02/2014 às 17h do dia 28/02/2014

Confirmação de inscrição na Sede da Procuradoria da  
República no Município de Tabatinga/AM, no endereço:  
Rua  Aires  da  Cunha,  s/n.º,  Ibirapuera,  Tabatinga/AM.  
Tel.: (97) 3412-2209.

No período das 09h do dia 06/03/2014 às 16h do dia  
14/03/2014.

O comparecimento é obrigatório.

Data da plicação das provas: objetiva e subjetiva 16/03/2014, no horário de 8h* às 12h* (4 horass de 
duração). *Horário local.

Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva 18/03/2014
Resultado provisório das provas objetiva e subjetiva 24/03/2014
Período para interposição de recurso das notas das provas*.
Os  recursos  devem  ser  entregues  no  Protocolo  da 
PRM/Tabatinga.

25 e 26/03/2014

Resultado  final  do  processo  seletivo  e  convocação  para 
contratação.

02/04/2014 (após às 14h)
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Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Flávia Cristina Tavares Tôrres
Coordenadora dos Processos Seletivos de Estagiários

Procuradoria da República no Município de Tabatinga - Amazonas
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