MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
COMISSÃO DE ESTÁGIO

EDITAL Nº 03/2019
Em 20 de maio de 2019.
Retificação do cronograma do I Processo Seletivo
Público para formação do cadastro de reserva de
Estagiários de Nível Superior para o Ministério Público
Federal no Maranhão.
O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, no uso
de suas atribuições, resolve:
Retificar o cronograma do I Processo Seletivo Público para formação do
cadastro de reserva de Estagiários de Nível Superior para o Ministério Público Federal
no Maranhão.
ONDE SE LÊ:
9.2. O cronograma previsto para realização do processo seletivo é o seguinte:
DATA
06/05 a 13/05/2019

EVENTO
Inscrição pela internet

16 a 19/05/2019

Análise dos documentos de inscrição

20 e 21/05/2019

Prazo para recurso contra indeferimento de inscrição

22 a 24/05/2019

Análise dos recursos contra indeferimento de inscrição

05/06/2019

Divulgação da relação das inscrições deferidas
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12/06/2019

Divulgação dos locais de prova e relação dos candidatos por
sala

16/06/2019

Data da Realização da Prova

17/06/2019

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

18 e 19/06/2019

Prazo para recurso contra o gabarito da prova objetiva

28/06/2019

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva

08/07/2019

Previsão do Resultado final da prova objetiva

12/08/2019

Resultado preliminar da prova discursiva

13 e 14/08/2019

Prazo para recurso da prova discursiva

19 e 20/08/2019

Entrevista pessoal com os candidatos ao Sistema de Cotas para
Minorias Étnicos-Raciais

26/08/2019

Resultado dos aprovados no Sistema de Cotas para Minorias
Étnicos-Raciais

30/08/2019

Previsão do Resultado final da prova discursiva

02/09/2019

Previsão para divulgação do resultado final do processo seletivo

LEIA-SE:
9.2. O cronograma previsto para realização do processo seletivo é o seguinte:
DATA
06/05 a 13/05/2019

EVENTO
Inscrição pela internet

16 a 19/05/2019

Análise dos documentos de inscrição

21 a 23/05/2019

Prazo para recurso contra indeferimento de inscrição

24 a 26/05/2019

Análise dos recursos contra indeferimento de inscrição

05/06/2019

Divulgação da relação das inscrições deferidas

12/06/2019

Divulgação dos locais de prova e relação dos candidatos por
sala

16/06/2019

Data da Realização da Prova
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17/06/2019
18 e 19/06/2019

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
Prazo para recurso contra o gabarito da prova objetiva

28/06/2019

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva

08/07/2019

Previsão do Resultado final da prova objetiva

12/08/2019

Resultado preliminar da prova discursiva

13 e 14/08/2019

Prazo para recurso da prova discursiva

19 e 20/08/2019

Entrevista pessoal com os candidatos ao Sistema de Cotas para
Minorias Étnicos-Raciais

26/08/2019

Resultado dos aprovados no Sistema de Cotas para Minorias
Étnicos-Raciais

30/08/2019

Previsão do Resultado final da prova discursiva

02/09/2019

Previsão para divulgação do resultado final do processo seletivo

JOSÉ RAIMUNDO LEITE FILHO
Procurador-Chefe
PR/MA
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