
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Amazonas

Edital nº 02, de 21 de outubro de 2013

RETIFICA o Item XI - Cronograma do Edital nº 01 de 16 de setembro
de 2013, referente ao III Processo Seletivo de Direito para Formação
de Cadastro Reserva  para  a Procuradoria da República no Estado do
Amazonas – PRAM

O  Procurador-Chefe  Substituto da Procuradoria  da República no Amazonas,  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 na s Portarias
PGR/MPU nº 378, de 09 de agosto de 2010, nº 576, de 12 de novembro de 2010, nº 155, de 30 de março de 2011 e nº
539 de 04 de outubro de 2011, que regulamentam o Programa de Estágio no âmbito do Ministério Público da União,
RESOLVE:

Alterar  o  item  XI do  Edital  nº  01 de  16 de  setembro de  2013,  III Processo  Seletivo  de  Direito,  para
PRORROGAR a data de confirmação de inscrição e  ALTERAR a data de  divulgação da lista de candidatos com
inscrições confirmadas retificados por este Edital nº 02, na seguinte forma:

XI. DO CRONOGRAMA

O cronograma previsto para a realização do processo seletivo é:

Divulgação De 16 a 26/09/2013

Período das inscrições: De 27/09/2013  a  09/10/2013

Local das inscrições: Via internet, no site www.pram.mpf.gov.br 

Horário das inscrições:  (somente via internet) das 8h do dia 27 de setembro de 2013 às 17h do
dia 09 de outubro de 2013

Confirmação  de  inscrição  na  sede  da  PR-AM:  apresentar
documento  que  comprove  ter  cursado  pelo  menos,  40%
(quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos do curso
de Direito,  (o comparecimento para confirmação da inscrição é
obrigatório).

De 10/10/2013 a 25/10/2013

Horário  para  confirmação  das  inscrições  (comparecimento
obrigatório):

de 7  às 17 horas na sede da PR-AM, situada na
avenida André Araújo, 19 - Aleixo - 69.060-000 –

Manaus - AM  - Fone: (92) 3611-4357 / 3663-
7560 

Divulgação da lista de candidatos com inscrições confirmadas     28/10/2013 no site www.pram.mpf.gov.br 

Aplicação das provas (Direito Objetiva/Discursiva) 03/11/2013 (domingo) das 09:00h às 13:00h

Divulgação do gabarito preliminar 05/11/2013

Apresentação de Recurso da Prova Objetiva 06 e 07/11/2013

Resultado definitivo da Prova Objetiva 12/11/2013

Resultado Provisório da Prova subjetiva 19/11/2013

Apresentação de Recurso da Prova Subjetiva  20 e 21/11/2013

Resultado  Final  do  Processo  Seletivo  e  da  apreciação  dos
Recursos (a partir das  17h)

26/11/2013

Observação: Qualquer  alteração  desse  cronograma  SOMENTE será  disponibilizada  no  site  www.pram.mpf.gov.br,
constituindo ônus do candidato manter-se atualizado sobre o certame. A perda de prazo não será relevada.
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