
EDITAL SG/MPF Nº 12, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE 2011 DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PARA 

FORMAÇÃO DO QUADRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR.

O  SECRETÁRIO-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  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 pela Portaria PGR/MPU Nº 576, de 12 de novembro de 2010, e Portaria 
PGR/MPU nº 155, de 30 de março de 2011, resolve abrir o 3º Processo Seletivo Público de 2011 para 
contratações de estagiários de nível superior, observadas as disposições constantes neste Edital.

I. INSTRUÇÕES GERAIS

1. O processo seletivo destina-se à formação do cadastro reserva de estagiários de nível superior da 
Procuradoria Geral da República, para os seguintes cursos de graduação:

1.1.  Administração – Código 082;

1.2.  Arquivologia – Código 007;

1.3.  Biblioteconomia – Código 010;

1.4.  Ciências Contábeis – Código 017;

1.5.  Comunicação Social -  Jornalismo – Código 085;

1.6.  Comunicação Social -  Publicidade e Propaganda – Código 601;

1.7.  Comunicação Social - Relações Públicas – Código 106;

1.8.  Desenho Industrial – Código 025;

1.9.  Designer de Interface Web (Web Designer) – Código 616;

1.10. Engenharia Civil – Código 032;

1.11. Engenharia Elétrica – Código 093;

1.12. Secretariado – Código 068.

2. Os pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo são:
2.1. estar matriculado em uma das Instituições de Ensino Superior conveniadas com o Ministério Público 

Federal, relacionadas no anexo I.

2.2.  ter concluído, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos necessários 
para conclusão do curso superior. 

2.3. não concluir o curso superior no 2º semestre de 2011.

3. As atribuições básicas dos candidatos aprovados neste processo seletivo estarão relacionadas com a sua 
pretensa formação profissional. 

4. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que surgirem durante a validade deste  
processo seletivo às pessoas portadoras de deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal 
condição e cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que sejam portadoras. 

4.1. O  interessado deverá anexar à documentação de inscrição laudo médico  detalhado  expedido no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, do qual conste expressamente 
que a deficiência  se  enquadra  na previsão  do art.  3º  e  seus  incisos  do Decreto  nº  3.298,  de 
20/12/1999. 

4.2. Na falta do relatório médico ou não contendo este as informações acima indicadas, o requerimento de 
inscrição preliminar será processado como de candidato  não portador de deficiência, mesmo que 
declarada tal condição.

5. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que surgirem durante a validade deste  
processo seletivo para as pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias 
Étnico-Raciais.
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5.1. Para concorrer ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, o candidato deverá:

      a) efetuar inscrição optando pela participação do sistema de cotas, nos prazos definidos no item 
II deste Edital;

      b) assinar declaração específica de opção para participar da seleção por esse sistema (Anexo III) e 
apresentá-lo no ato da confirmação de inscrição;

      c) comparecer, quando convocado à entrevista pessoal, munido de carteira de identidade original e 
comprovante de renda familiar.

      5.2. O candidato convocado que não comparecer à entrevista pessoal ou comparecer sem portar 
documento original de identidade passará a compor automaticamente a lista geral de inscritos. 

6. Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente aos candidatos com deficiência e/ou aos 
participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Havendo as duas situações no mesmo 
processo seletivo, prioritariamente, convoca-se o candidato com deficiência e, na vaga seguinte, convoca-se o 
candidato participante do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. 

II. DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

1. Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a 
pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no site da Procuradoria 
Geral da República: http://www.pgr.mpf.gov.br/para-o-cidadao/concursos-1/estagiario/processo-seletivo-atual, no 
período das 17h do dia 23/09/2011 às 17h do dia 26/09/2011, considerando-se como extemporânea e 
sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

2. A Procuradoria Geral da República não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

3.  Para  a  confirmação  das  inscrições  os  interessados  deverão  comparecer  ao  edifício  sede  da 
Procuradoria Geral  da República, situado na SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, Bloco B – Sala 410 – 
Brasília/DF, das 10h às 18h, no período de 27/09/2011 a 30/09/2011, munido dos seguintes documentos:

3.1. carteira de Identidade (original e cópia);
3.2. CPF (original e cópia);
3.3.  declaração  atualizada  de  escolaridade,  expedida  pela  Instituição  de  Ensino  conveniada, 

informando que o aluno está regularmente matriculado;
3.4. histórico escolar (detalhado e atualizado)   expedido pela instituição de ensino constando o total da   

carga  horária/créditos  exigidos  para  conclusão  do  curso  e  o  total  da  carga  horária/créditos 
cursados.  

3.5. laudo médico na forma prevista no inciso 4.1 do item I,  no caso de o candidato se declarar  
portador de deficiência;

3.6. declaração específica de opção para participar da seleção pelo sistema de cotas para minorias étnico-
raciais (Anexo III);

3.7. instrumento de mandato, no caso de inscrição realizada por procurador.

4.  Para  comprovar  a  exigência  prevista  no  inciso  3.4  do  item  II,  o  candidato  poderá  apresentar  
documento expedido pela instituição de ensino, desde que demonstre claramente a comprovação do 
requisito previsto no início 2.2 do item I deste Edital.

5. 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.

6. As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, dispondo o Ministério  
Público Federal do direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados comprovadamente 
inverídicos.

7.  O prazo das  inscrições  poderá  ser  prorrogado por  ato  da Secretária  de Gestão  de Pessoas  do 
Ministério Público Federal.
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III. DAS PROVAS DE CONHECIMENTO

1.Este processo seletivo consistirá na aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

2. As provas objetivas conterão 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e), sendo 20 (vinte) de 
Conhecimentos Específicos de cada área e 10 (dez) de Língua Portuguesa, elaboradas em consonância 
com os programas constantes no Anexo II deste Edital.

2.1. O caderno de provas do curso Secretariado (Código 068) conterá 20 (vinte) questões de múltipla 
escolha, sendo 10 (dez) de Conhecimentos Específicos e 10 (dez) de Língua Portuguesa de Língua 
Portuguesa, elaboradas em consonância com o conteúdo programático constante no Anexo II deste Edital.

3. As provas serão aplicadas no dia  09/10/2011,  no edifício-sede da Procuradoria Geral da República, 
situado no SAF Sul Quadra 04 -  Conjunto  C,  com duração de  3 horas,  em horário  a ser  divulgado 
posteriormente no endereço eletrônico informado no inciso 1 do item II deste Edital, não sendo permitido o 
acesso de candidatos ao local da prova após o horário fixado para o seu início.

4. A data de aplicação das provas poderá ser alterada por ato da Secretária de Gestão de Pessoas e, nesse 
caso será divulgado no site da Procuradoria Geral da República.

5. O candidato deverá apresentar-se com 60 (sessenta) minutos de antecedência, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, comprovante de inscrição e carteira de identidade.

5.1.  Caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de  apresentar,  no  dia  da  realização  das  provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial.

6. Não será permitido ao candidato utilizar qualquer meio de consulta durante a realização das provas, 
bem como o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos, sob pena de exclusão do processo seletivo.

7. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para o Cartão de Respostas, que será o único  
documento válido para a correção.

8. Para obter pontuação na questão, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos campos do Cartão 
de Respostas. As marcações incorretas no Cartão de Respostas acarretarão a anulação da questão.

9. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato e consistirá 
na sua identificação e na marcação da resposta desejada para cada item, devendo ser observadas as 
seguintes orientações:

9.1. O campo de identificação do candidato está localizado na parte superior do Cartão de Respostas 
e  é  composto  por  10  algarismos.  Os  três  primeiros  números  referem-se  à  “área  de 
conhecimento” e devem ser preenchidos com os números (XXX) que representam o código do 
curso. Em seguida o candidato deverá preencher o algarismo que determina o “tipo de prova” 
(1, 2 ou 3). Os 6 (seis) últimos números indicam o “número de inscrição do candidato”, os 
quais deverão ser preenchidos, completando os campos restantes à esquerda com ZERO como 
no exemplo em que o número de inscrição é 999: (000999). Assim, considerando que trata-se da 
área de conhecimento de Administração e de uma prova do Tipo 1, o campo de identificação 
será, por exemplo: 0821000999.

9.2. Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato, quando 
houver marcação rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou 
que ultrapasse os limites do campo.

9.3.  O  candidato  não  deverá  amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar,  manchar  ou,  de  qualquer  modo, 
danificar  o  seu  Cartão  de  Respostas,  sob  pena  de  arcar  com  os  prejuízos  advindos  da 
impossibilidade de realização da leitura óptica.

IV. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

1. Cada questão da prova objetiva valerá 1 (um) ponto. 

2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
acertos na prova objetiva.
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3. A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos nas 
provas objetivas.

4. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerado melhor classificado o candidato que:

4.1. obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos;
4.2. obtiver maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
4.3. tiver maior idade.

5. A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas.

6. O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico informado no inciso 1 do item 
II deste Edital, em data a ser definida posteriormente.

V. DOS RECURSOS

1. Caberá recurso dirigido à Secretária de Gestão de Pessoas em face da prova objetiva no prazo de 2 
(dois)  dias  úteis,  após  a  data  de  divulgação  do  gabarito  preliminar  da  prova  objetiva,  mediante 
preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico informado acima, o qual deverá 
ser entregue no edifício-sede da Procuradoria Geral  da República,  situada no SAF Sul Quadra 04 - 
Conjunto C - Bloco B – Sala 410, Brasília – DF.

2.  Os  prováveis  recursos  referentes  a  este  processo  seletivo  serão  analisados  e  decididos  pelo 
examinador responsável pela elaboração da prova. 

3. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

VI. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

1. Os candidatos aprovados poderão ser convidados a participar do evento “Ambientação de Estagiários” 
em data e horário a serem definidos posteriormente. A participação do candidato neste evento não gera o 
direito à contratação.

2. O candidato aprovado será convocado para contratação por meio de mensagem de correio eletrônico, 
obedecendo-se a ordem de classificação ao longo da validade da presente seleção e de acordo com as 
necessidades da Procuradoria Geral da República. 

3. O candidato convocado poderá desistir  da vaga, definitivamente ou temporariamente. No caso de 
desistência temporária, o candidato poderá renunciar a sua classificação, e passará a posicionar-se em 
último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova convocação, que poderá ou não se efetivar no 
período de validade desse processo seletivo. A desistência, definitiva ou temporária, poderá ser feita por 
meio de correio eletrônico enviado à Seção de Estagiários em qualquer momento antes da convocação 
ou em até 2 (dois) dias úteis subsequentes à data do recebimento da convocação pelo candidato.

4.  É de responsabilidade do candidato manter  seu endereço eletrônico e telefones atualizados para 
viabilizar os contatos necessários. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados.

5. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio, firmado entre a Procuradoria Geral da República, a Instituição de Ensino e o Estagiário.

6. Não poderão ser contratados os candidatos que realizam estágio em outro órgão público ou empresa privada.

7. São incompatíveis com o estágio do Ministério Público o exercício de atividades concomitantes em outro 
ramo do Ministério Público, em órgãos do Poder Judiciário, na Defensoria Pública da União e dos Estados, 
na Polícia Civil ou Federal e na advocacia pública ou privada ou nos seus órgãos de classe.

VII. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

1. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura do Edital do resultado 
final,  podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Secretário-Geral do Ministério  
Público Federal.

4



VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação  
destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.

2.  Os  servidores  do  quadro  efetivo  do  Ministério  Público  Federal  interessados  em  estagiar  nesta 
Instituição Ministerial deverão participar desta seleção pública.

3.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  todos  os  atos,  editais  e  comunicados 
referentes a este processo seletivo que sejam publicados no site da Procuradoria Geral da República.

4. A jornada semanal do estágio será de 20 (vinte) horas.

5. Fica assegurado ao estudante, integrante do Programa de Estágio do Ministério Público Federal:

5.1. a realização do estágio em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação;
5.2. o recebimento da bolsa estágio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);
5.3. a concessão de seguro contra acidentes pessoais;
5.4. a concessão de auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia estagiado; e
5.5. a obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do estágio.

6. O estagiário servidor ou empregado público não fará jus à bolsa de estágio e ao auxílio-transporte e 
poderá cumprir jornada mínima de 4 (quatro) horas semanais.

7. Compete à Administração do Ministério Público Federal a escolha da unidade de realização do estágio.

8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal.

LAURO PINTO CARDOSO NETO
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ANEXO I

INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVÊNIADAS COM A PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

1.  Associação Península Norte de Educação Ciência e Cultura – CECAP;

2.  Centro Universitário de Brasília – UniCEUB;

3.  Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste – UNIDESC;

4.  Centro Universitário do Distrito Federal – UDF;

5.  Centro Universitário Euro Americano – UNIEURO;

6.  Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN;

7.  Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Brasília – ESAMC;

8.  Escola Superior Professor Paulo Martins – ESPAM;

9.  Faculdade AD1 - UNISABER

10.  Faculdade Alvorada;

11.  Faculdade Anhanguera de Brasília – FAB;

12.  Faculdade Cambury de Formosa – CAMBURY;

13.  Faculdades das Águas Emendadas – FAE;

14.  Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC;

15.  Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação – FACNET;

16.  Faculdade Evangélica de Brasília – FE;

17.  Faculdade Fortium;

18.  Faculdade Integradas da União Educacional do Planalto Central – FACIPLAC;

19.  Faculdade Processus;

20.  Faculdade Projeção – FAPRO;

21.  Faculdade Santa Terezinha – FAST;

22.  Faculdade Serrana – FASEP;

23.  Faculdades Integradas da UPIS – UPIS;

24.  Faculdades Integradas Promove de Brasília - ICESP

25.  Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB;

26.  Instituto de Ensino Superior Planalto – IESPLAN;

27.  Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa Senhora de Fátima;

28.  União Educacional de Brasília – UNEB;

29.  Universidade Católica de Brasília – UCB;

30.  Universidade de Brasília – UnB;

31.  Universidade Paulista – UNIP;
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ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cursos)
1. Ortografia oficial (incluindo o novo acordo ortográfico). 2. Acentuação gráfica. 3. Flexão nominal e ver-
bal. 4. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 5. Emprego de tempos e modos verbais. 
6. Vozes do verbo. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Regência nominal e verbal. 9. Ocorrência de cra-
se. 10.Pontuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

ADMINISTRAÇÃO
1.Análise e Gestão Organizacional. 1.1.Equipes de trabalho e grupos nas organizações. 1.2. Liderança. 
1.3. Motivação e Desempenho.1.4. Noções de Gestão por Competências.  2. Noções gerais de logística. 
3.  Noções  gerais  de  Administração  Financeira  e  Orçamentária.  4.  Noções  de  planejamento 
organizacional.  4.1. Planejamento estratégico, tático e operacional.

ARQUIVOLOGIA
1. Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicados aos arquivos governamentais. 1.1 
Diagnóstico. 1.2 Arquivos correntes e intermediários. 1.3 Protocolos. 1.4 Avaliação de documentos. 2. 
Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos. 3. Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, 
planejamento  e  técnicas.  4.  Gestão  de  documentos  eletrônicos  e  digitalização  de  documentos 
arquivísticos.  5.  Preservação,  conservação  e  restauração  de  documentos  arquivísticos:  política, 
planejamento e técnicas.

BIBLIOTECONOMIA
1.  Teoria  da  Informação:  livro,  a  biblioteca,  o  leitor  /  a  leitura,  o  bibliotecário,  informação  e  dado, 
informação  e  comunicação,  a  ciência  da  informação.  2.  Tecnologia  da  Informação:  introdução  à 
tecnologia  da  informação;  recuperação  da  informação,  bancos  e  bases  de  dados;  sistemas  de 
gerenciamento  de  bibliotecas.  3.  Organização,  Tratamento  e  Recuperação  da  Informação:  teoria, 
princípios  e  aplicações  da  indexação;  avaliação  do  acervo;  obsolescência,  desbaste  e  descarte; 
catalogação; MARC; indexação; Sistema Pergamum; Sistema Aleph (Rede RVBI).

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1. Conceito. 1.1. Objetivo 1.2. Princípios fundamentais de contabilidade (normatizados pelo Conselho 
Federal  de  Contabilidade)  .  1.3.  Atos  e  fatos  contábeis.  1.4.  Regimes  contábeis.  1.5.  Escrituração 
contábil:  registro  de operações básicas  de uma empresa.  2.  Patrimônio  2.1.  Bens 2.2.  Direitos 2.3. 
Obrigações 2.4. Patrimônio Líquido. 3. Plano de Contas: conceito e classificação 4. Balanço Patrimonial.  
5.  Demonstração  do  Resultado de  Exercício  6.  Contas  de Resultado  7.  Noções de demonstrações 
financeiras obrigatórias.

COMUNICAÇÕES SOCIAL – JORNALISMO
1. Código de Ética do Jornalista Brasileiro. 2. Reportagem. 3. Notícia. 4. Entrevista. 5. Linguagens e técni-
cas de redação e edição para TV, rádio, internet, revista e jornal. 6. Pauta. 7. Gêneros jornalísticos: edito-
rial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e charge. 8. Conceito, rotinas e produtos de 
uma assessoria de comunicação. 8. História da imprensa, rádio e TV. 9. Teorias da comunicação. 10. 
Conceitos e características das redes sociais.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROGAGANDA
1. Briefing e planejamento: Como sistematizar a informação; Função do briefing; Comparação entre um 
briefing e um plano publicitário; Noções básicas de planejamento de campanhas publicitárias; Comunica-
ção estratégica e tática; Ações publicitárias; 4 p's - tarefas da publicidade no mix de promoção. 2. Deci-
são sobre a ferramenta de comunicação e sua eficácia: Interatividade na comunicação; Peças de comu-
nicação; Classificação de veículos. 3.  Planejamento visual:  Princípios básicos; Divisão harmoniosa do 
formato para composição; Simetria; Ponto de atenção; Composição dinâmica; Proporção; Equilíbrio (prin-
cípio da balança); Movimento; Unidade; Contraste. 4. Planejamento editorial:  Ilustração, cores, técnicas 
de impressão, criação de projeto gráfico e visual de publicação. 5. Direção de arte: Finalidades de um la-
yout; Criação para mídia impressa; Elementos estruturais do anúncio impresso; Pré-requisitos para a efi-
ciência de um anúncio como peça publicitária; Criação para mídia eletrônica; E-mail marketing, viral e 
banner de Internet; Marketing direto; Mala-direta; Layout; Diagramação, organização, equilíbrio e contras-
te e inovação; Cores; cores para internet e para anúncios. 6. Criação de peças publicitárias; metodologia; 
Processo criativo; Dupla de criação. 7.  Técnicas de produção gráfica;  Finalização de arquivos para im-
pressão; Processos de impressão e acabamento; Uso de cores no produto impresso; Papel: qualidade, 
usos e dimensões. 8. Logotipos: Manual de Identidade Visual; Aplicações e padrões; Processo para nível 
de lembrança de uma marca. 9. Redação publicitária: Classificação de títulos; Linguagem e adequação: 
relação texto e imagem. 10. Tipologia: Concordância, conflito e contraste; Categorias de tipos – tipo de 
fontes; Combinando e escolhendo fontes.

COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS
1. O perfil ideal do profissional de relações públicas. 2. Públicos de interesse; e as melhores práticas de 
relacionamento. 3. Comunicação e novas mídias. 4. Gerenciamento de Crises. 5. Imagem e Reputação. 
6. Comunicação Governamental. 7. Comunicação e Responsabilidade Social. 8. A ética do profissional 
da  assessoria  de  comunicação.  9.  Planejamento  de  Comunicação  para  as  organizações.  10. 
Organização de eventos.

DESENHO INDUSTRIAL

1.  Tipografia:  anatomia,  classificação,  composição  e  utilização.  2.  Materiais  e  processos  gráficos: 
processos  de  impressão,  tipos  de  acabamento,  preparação  de  arquivos,  formatos,  cálculos  de 
aproveitamento de papel. 3. Computação gráfica aplicada: noções de vetor e bitmap, sistemas de cores 
CMYK, RGB e Pantone, tipografia para tela. 4. Fundamentos da linguagem visual: princípios da Gestalt  
quanto a composição, formas e Teoria das cores. 5. Noções básicas dos softwares Adobe Photoshop,  
Illustrator e InDesign

DESIGNER DE INTERFACE WEB (Web Designer)
1. Cores: Cores mais adequadas para Web, Contraste e legibilidade. 2. Tipologia: Melhores fontes para 
serem utilizadas na web; Forma como os navegadores renderizam as fontes; famílias de fontes; Padrões 
de tamanho de fontes (pixels x em x pt). 3. Imagens: Tamanho dos arquivos de imagens utilizados na 
Web; Diferença nos padrões GIF x JPEG x PNG; Mapeamento de imagens: vantagens e desvantagens.  
4. Navegadores: Internet Explorer x Mozilla Firefox x Outros navegadores; Noções gerais sobre o padrão 
W3C; 5. Conteúdo: Conteúdos dinâmicos (noções gerais); Utilização de indicadores de conteúdo novo; 
Redação para web (noções); Arquivos PDF x Arquivos DOC. Vantagens e Desvantagens da utilização de 
um e outro;  6.  Dimensões dos sites:  Tamanho dos  sites  na tela (ex:  800 x  600 ou 1024 x  768) -  
Vantagens e desvantagens de um e outro; Diferença entre sites com tamanho fixo e sites com tamanho 
"elástico" - Vantagens e desvantagens.
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ENGENHARIA CIVIL
1. Geotecnia: Índices físicos. Capilaridade. Classificação dos solos. Umidade. Peso específico aparente 
com  balança  hidrostática  e  frasco  de  areia.  Peso  específico  dos  sólidos.  Granulometria  por 
peneiramento.  Granulometria  por  sedimentação.  Limites  de  consistência  dos  solos.  Abrasão  Los 
Angeles. Compactação e controle de obras de terra. Comportamento mecânico e hidráulico dos solos. 
Permeabilidade a carga constante e carga variável. 2. Mecânica dos Sólidos: Centro de massa: definição 
e propriedade. Momentos e produtos de inercia: definições e equações de transformação. Circulo de 
Mohr: movimentos e direções principais de inercia. Aplicações. Momento fletor, momento torçor, esforço 
cortante e esforço normal em sistemas isostáticos (vigas bi-apoiadas, vigas gerber, pórticos simples e 
quadros planos) com variados tipos de carregamento. Treliças planas simples e compostas (métodos de 
cremona e ritter). Linhas de influência. 3. Topografia: Sistema de Posicionamento Global (GPS). Noções 
básicas  de  Cartografia  (escalas  e  sistemas  de  projeção  e  coordenadas).  Planimetria.  Utilização  e 
manuseio  de  instrumentos  topográficos.  Orientação  magnética  e  verdadeira.  Declinação  magnética. 
Desenho de perfil  topográfico e interpretação sobre curvas de nível.  4. Desenho Técnico aplicado a 
engenharia. 5. Informática aplicada à engenharia: AutoCAD. 6. Topografia. 7. Geotecnia e Mecânica dos 
Solos: Estrutura dos solos; Classificações de solos; Investigações geotécnicas. 8. Mecânica dos Sólidos: 
Geometria das massas; Vínculos e graus de liberdade; Estruturas isostáticas e Treliças, carregamento e 
solicitações.  9.  Materiais  de  Construção  Civil:  Normatização;  Métodos  de  controle  de  qualidade  de 
concreto. 10. Noções básicas de construção: Edificações; Tecnologia das construções; Estruturas de 
concreto  armado;  Instalações  prediais.  11.  Noções  de  segurança  do trabalho,  principais  NBRs.  12. 
Noções de elaboração de orçamentos de obras.

ENGENHARIA ELÉTRICA
1. Circuitos Elétricos:  Elementos de circuitos (resistores,  capacitores e indutores);  Leis  de Kirchhoff; 
Circuitos em corrente contínua e em corrente alternada; Análise de circuitos elétricos: nodal e por malha; 
Solução de circuitos no tempo e na freqüência; Potência Média, Valores Eficazes e Potência Complexa. 
2. Instalações Elétricas Prediais: 2.1. Elaboração e interpretação de projetos; 2.2. Luminotécnica; 2.3. 
Dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteções; 2.4. Equipamentos elétricos: transformadores, 
geradores e no-breaks; 2.5. Noções de cabeamento estruturado para redes de dados e de telefonia; 2.6. 
Equipamentos de segurança predial (alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso).  
3. Desenho técnico auxiliado por computador; 3.1. Noções de AutoCad; 3.2. Componentes elétricos - 
capacitor, indutor, resistor, fontes, transformadores, diodos, etc; 3.3. Atuadores, sensores e detectores; 
3.4. Lógica digital - portas lógicas, flip-flop, etc; 3.5. Grandezas físicas e suas relações (volume, pressão 
e temperatura);

SECRETARIADO
1. Técnicas de Secretariado. 2. Código de Ética do Profissional de Secretariado (publicado no DOU de 7 
de julho de 1989). 3. Lei de Regulamentação da Profissão de Secretário Executivo (Lei Nº 7.377/1985). 4. 
Manual de Redação Oficial da Presidência da República.
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ANEXO III

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE COTAS PARA MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS

IDENTIFICAÇÃO

Nome do candidato Nº da inscrição

Filiação - nome do pai

Filiação - nome da mãe

Naturalidade Nacionalidade

Carteira de identidade CPF

Curso

DECLARAÇÃO DE AUTORRECONHECIMENTO

Declaro  que  me  reconheço  como  ___________________________________________________  e  os 

motivos que me levaram a optar pelo sistema de cotas para minorias da seleção de estagiários da (unidade  

do  MPU)_________________________________________________________________são: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Local e data:

Brasília, ____ de ____________ de 2011

Assinatura do candidato:

Recebido em:

Brasília , ____ de ____________ de 2011

Recebido por: (assinatura e carimbo)
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