
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Edital PR/AM n.° 2, de 11 de julho de 2014

RETIFICA os itens II  e VIII  do Edital  n.º  01 de 09 de
julho de 2014, referente ao I Processo Seletivo Público de
2014  da  Procuradoria  da  República  no  Amazonas  –
PR/AM  para  Contratação  de  Estagiários  de  Nível
Superior na área de Direito.

O Coordenador dos Processos Seletivos de Estagiários da Procuradoria da República no
Amazonas,  com fundamento no  Regulamento do Programa de Estágio do Ministério Público da
União aprovado pela Portaria PGR/MPU Nº 378, de 9 de agosto de 2010, alterada pelas Portarias
PGR/MPU nº 576, de 12 de novembro de 2010, nº 155, de 30 de março de 2011 e nº 539, de 4 de
outubro de 2011, e tendo em vista o disposto no art. 16, § 2º, da Portaria PGR/MPU nº 652, de 30 de
outubro de 2012, RESOLVE:

I. No item II, DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, ONDE SE
LÊ: 4. Para a confirmação das inscrições os interessados deverão comparecer ao edifício anexo da
Procuradoria da República no Amazonas, situado na Avenida André Araújo, 19 - Aleixo - Manaus-
AM, de segunda-feira a sexta-feira,  das 08h às 17h, e no sábado, das 08h às 12h, no período de
24/7/2014 a 31/7/2014, munido dos seguintes documentos.  LEIA-SE:  4.  Para a confirmação das
inscrições os interessados deverão comparecer ao edifício anexo da Procuradoria da República no
Amazonas, situado na Avenida André Araújo, 19 - Aleixo - Manaus-AM, de segunda-feira a sexta-
feira, das 08h às 17h, no período de 24/07/2014 a 08/08/2014, munido dos seguintes documentos.

II. No item II, DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, ONDE SE
LÊ: 4.5. Para comprovar a exigência prevista nos incisos 3.3 e 3.4 do item II, o documento original
expedido pela  instituição  de  ensino,  deverá  conter  carimbo  e  assinatura  do  responsável  e  no
documento eletrônico deverá constar a assinatura digital ou código de autenticidade. LEIA-SE: 4.5.
Para comprovar a exigência prevista nos incisos 4.3 e 4.4 do item II, o documento original expedido
pela instituição  de  ensino,  deverá  conter  carimbo  e  assinatura  do  responsável  e  no documento
eletrônico deverá constar a assinatura digital ou código de autenticidade.

III. No item II, DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, ONDE SE
LÊ: 6. No caso previsto no inciso 3.7 do item II, a procuração deverá ser assinada pelo candidato, em
nome do procurador, e entregue juntamente com cópia da Carteira de Identidade do candidato e do
procurador  sem  necessidade  de  reconhecimento  de  firma,  assumindo  o  candidato  total
responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador. LEIA-SE: 6. No caso previsto no
inciso  4.7  do item II, a procuração deverá ser assinada pelo candidato, em nome do procurador, e
entregue  juntamente  com cópia  da  Carteira  de  Identidade  do  candidato  e  do  procurador   sem
necessidade  de  reconhecimento  de  firma,  assumindo  o  candidato  total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador. 



IV.  Alterar  o  Item  VIII  para  PRORROGAR a  data  de  confirmação  de  inscrição  e
ALTERAR as demais datas, conforme cronograma abaixo:

VIII. DO CRONOGRAMA

O cronograma previsto para a realização do processo seletivo é:

Período das inscrições:  11/07/2014 a 23/07/2014

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

Horário das inscrições:                                                                 Período das 12h do dia 11/07/2014 às 17h do
dia 23/07/2014.

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:

24/07/2014 a 08/08/2014

Horário  para  confirmação  das  inscrições  (comparecimento
obrigatório):

Segunda a sexta das 8h às 17h.

Local: Anexo da PR-AM, situado na Avenida
André Araújo, 19 - Aleixo - Manaus - AM 

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

Divulgação da lista de candidatos com inscrições confirmadas:     12/08/2014 

Aplicação das Provas (Objetiva e Discursiva): 17/08/2014 (domingo) das 09h às 13h

Divulgação do Gabarito Preliminar: 18/08/2014

Apresentação de Recurso da Prova Objetiva: 19 e 20/08/2014

Resultado Definitivo da Prova Objetiva: 29/08/2014

Resultado Provisório da Prova Subjetiva: 15/09/2014

Apresentação de Recurso da Prova Subjetiva:  16 e 17/09/2014

Resultado  Final  do  Processo  Seletivo  e  da  apreciação  dos
Recursos:

22/09/2014

Observação:

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

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS 
Coordenador dos Processos Seletivos de Estagiários da PR/AM


