
Ministério Público Federal

Procuradoria Geral da República

RETIFICAÇÃO DO EDITAL SG/MPF N.º 12, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009

2º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
SUPERIOR DO CURSO SECRETARIADO, DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento 
no Regulamento do Programa de Estágio aprovado pela Portaria PGR/MPU Nº 567, de 13 de 
novembro de 2008, comunica aos interessados que o referido edital fica retificado na forma 
abaixo:

1) No inciso 1 do item III, onde se Lê:

“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  PGR  (http://www2.pgr.mpf.gov.br/concurso/estagiarios/selecao-de-estagiarios),  no  período  das 
00:01h do dia 14/11/2009 às 23:59h do dia 16/11/2009, considerando-se como extemporânea 
e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.”

Leia-se:

“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 PGR (http://www2.pgr.mpf.gov.br/concurso/estagiarios/secretariado) no período das  17:00h do 
dia 20/11/2009 às  17:00h do dia 23/11/2009,  considerando-se como extemporânea e sem 
validade qualquer inscrição feita fora desse período.”

2) No inciso 2 do item III, onde se Lê:

“A seguir os interessados deverão comparecer à Seção de Estagiários da Procuradoria Geral 
da República, situada na SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, Sala 410 – Brasília/DF, no 
período de 18/11/2009 a 20/11/2009,  no horário de 14:00h às 18:00h,  nos dias úteis, para 
efetivação de sua inscrição, acompanhado dos seguintes documentos:”

Leia-se:
“A seguir os interessados deverão comparecer à Seção de Estagiários da Procuradoria Geral 
da República, situada na SAF Sul Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, Sala 410 – Brasília/DF, no 
período de 24/11/2009 a 26/11/2009,  no horário de 14:00h às 18:00h,  nos dias úteis, para 
efetivação de sua inscrição, acompanhado dos seguintes documentos:”

Brasília,        de novembro de 2009.
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