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- '	 Ministério PübIico'Federa
Procuradona da Republica no Municipio de Tabatinga

Edital n.° 4, de 27 de novembro de 2013

Convoca, par.a - formal izaçào da contratacão, os candidätos
- , classificados, no' I Processo Seletivc pard Formação de

Cädastro .Reseiva de Estagiãric - de Nivel Media, da
Procuradoria da RepOblica no Municipi6 de Tabatinga7 em,
2013.

A

A COORDENADORA DOS PROCESSOS LELETIVOS DE ESTAGIARIOS DA

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM, no usa de -suas atribuiçöes legais,

corn base na Lei n 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispOe sobre estagio de estuante c fl Portarias

PGR/MPU no . 378, de 09 dp agosto de 2010, n.° 576, de 12 de novembró de 2010, n° 101, de22 de junho de

2011 n o 155 de 30 de marco de 2011 e n° 539 de 04 de outubro de 2011 clue reguIarnenam 0 Programa

de Etãgio , no ârnbito do Mihistério PCiblico da União, e no Edital n.° 01 de 6 de novembro de 2013,

RESOLVE:

- 'I - Convocar o 'candidatos de cssificação j e 2, abaixo listados, para .cornparecerern na

Procuradoria da Republica no Municipio de Tabatinga e formalizar a contratacao rn' r'riodo de 03/1212013 a

17/12/2013 de 09h as 12h e de 13h as 17h munidos dos seguintes docurnentos

a) 01 (urna) fotografia 3x4;

b) Historico Escolar,

c)Declaracáode matricula ernitida pela instituição de ensino; 	 I

d) Copia dos seguintes documentos pessoais que deverao ser confendas corn o original

d 1) Carteira de Identidade e CPF

d 2)"Cornprovante de quttação corn as obngaçOes militares e eleitorais (Se maior do 18

anos). 0 comprovãnte de quitaço corn as obrigaç6es militares é exigido sornente para as candidatos do sexo

rnasculino.	 -

-	 e) Atestado medico comprovando a aptidão clinica para realizaçào do estágio;e 	 -

d). Para os portadores de necessidades especials; relatôriornédico 'detaihado, expedido no

prazo maxima de 90 dias antes do térniino das inscriçOes, que indique a especie e o grau ou nivel da
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Miniitério-PUbIico Federa l

Procuradona da Repibiicä no Municipio de'Tabatinga

necessidade especial de que e portador. A condtção de deficiencia sera avaliada por Equipe Multiprofissional

designada pelo Ministerio Publico da União tencionando verificar se a deficiencia se enquadra ia prevlsão do

art 40 e seus incisos do Decreto n° 3 298 de 20/12/1999 , e suas alteracoes bern como se ha compatibilidade

entre a deficiencia e as atividades do estagio

CLASSIFICA( ;AO-	 INSCRIcAO	 NOME	 CPF -	 NOTA PSC-
1/UFAM

[	 1	 0046	 ANDRIEL-LY FIGUEIREDO HOLANDA	 02T605.542-01 	69

2	 00041	 NAYLA GABRIELY RODRIGUES ALVES 	 014.M642 -617	66

lI — Informarque:

a) Os carididatos quenão possuarn, atéa data de assinatura do Term, o de Compromisso de

Estagio 18 (dezoito) anos completos - ou nao apresentem Certidão de Emancipaçào regitrada em Cartorio

para Os maiores de 16 (dezesseis) anos - deveraofazer se acompanhados dos pais ou representartes legais

b) Somente e permitida a contratacão de estagiários que tenham idade igual óu superior a IS.

•	 (dezesseis) anos completos ate a data da assinatura do Terrn6de Compromisso de Estágio:

•	 -c) Uma vez convocado, o'cndidato aprovado que näo comparecer para formalizar a 	 - -

contratacäo no prazo indicado no incuso I ira para o final da lista sèndo convocado o candidato seguinte

Este edital entra em vigor na data desua publicação.	 -	 -

• b^ F̂livia Cristina Tavares Tori-es
-	 -	 Coordenadora dos Processos Seletivbs de Estagiários

Procuradoria da RepUb/ica no Municiplo de-Tabatinga - Amazonas 	 -

--	 -	 -
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