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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA

Edital n.º 7, de 3 de novembro de 2014

Convoca para formalizar  contratação candidato classificado
no 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.

O  COORDENADOR  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,

RESOLVE:

Art.  1º.  Convocar para  formalizar  contratação  o  candidato  de  classificação  3,  abaixo

relacionado, respeitada a ordem de classificação estabelecida no Edital n.º 5, de 2 de abril de 2014:

CLASSIF
ICAÇÃO

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA FINAL CRITÉRIO DE
DESEMPATE

3 0028 RONDINEY PINTO COSTA 011.822.472-70 30,65 Não houve.

Parágrafo  único.  O  candidato  convocado  nos  termos  do  caput deverá  comparecer  na

Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM a fim de formalizar a contratação, no  período de

03/11/2014 a 14/11/2014, de 09h às 12h e de 13h às 17h, munido dos seguintes documentos:

I - 01 (uma) fotografia 3x4;

II - histórico Escolar;

III - declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino;
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IV - cópia dos seguintes documentos pessoais, que deverão ser conferidas com o original:

a) documento de identificação com foto e CPF; 

b) comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 anos). O

comprovante de quitação com as obrigações militares é exigido somente para os candidatos do sexo masculino.

V - atestado médico comprovando a aptidão clínica para realização do estágio; e

VI - para os portadores de necessidades especiais, relatório médico detalhado, expedido no

prazo  máximo  de  90  dias  antes  do  término  das  inscrições,  que  indique  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da

necessidade especial de que é portador. A condição de deficiência será avaliada por Equipe Multiprofissional

designada pelo Ministério Público da União, tencionando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do

art. 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações, bem como se há compatibilidade

entre a deficiência e as atividades do estágio.

Art. 2º. Informar que:

I - os candidatos que não possuam, até a data de assinatura do Termo de Compromisso de

Estágio, 18 (dezoito) anos completos – ou não apresentem Certidão de Emancipação registrada em Cartório,

para os maiores de 16 (dezesseis) anos – deverão fazer-se acompanhados dos pais ou representantes legais.

II - somente é permitida a contratação de estagiários que tenham idade igual ou superior a 16

(dezesseis) anos completos até a data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

III  -  uma  vez  convocado,  o  candidato  aprovado  que  não  comparecer  para  formalizar  a

contratação no período indicado no art. 1º irá para o final da lista, sendo convocado o candidato seguinte.

Art. 3º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Andre Luis Castro Caselli
Coordenador dos Processos Seletivos de Estagiários

Procuradoria da República no Município de Tabatinga - Amazonas
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