
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ESTÁGIO DA PR/RO

EDITAL Nº 01 DE 10 DE MARÇO DE 2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE 2021 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR.

A Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em Rondônia, com fundamento na Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, na Resolução nº 42 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 16 de junho de
2009,  e  alterações  posteriores  e  no  regulamento  do  Programa  de  Estágio  do  Ministério  Público  da  União
aprovado pela Portaria PGR/MPU Nº 378, de 9 de agosto de 2010, e alterações posteriores e, tendo em vista o
disposto no art. 16, § 2º, da Portaria PGR/MPU nº 652, de 30 de outubro de 2012, resolve abrir o Processo
Seletivo Público 2021 para contratação de estagiários de  nível superior nas  áreas de Administração, Direito,
Engenharia Civil, Comunicação Social/Jornalismo e Informática, na Procuradoria da República em Rondônia –
PR/RO, sediada na cidade de Porto Velho/RO e para estagiários de nível superior da área de Direito nas PRM's
de Ji-Paraná e Vilhena, observadas as disposições constantes neste Edital.

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O processo  seletivo ocorrerá  em ambiente virtual,  tendo por finalidade  a  contratação e formação de
cadastro de reserva de estagiários, para atendimento das demandas da Procuradoria da República em
Rondônia, conforme quadro de vagas relacionado no ANEXO I.

2. Os pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo são:

2.1. Estar matriculado em uma das Instituições de Ensino conveniadas com a Procuradoria da República
em Rondônia, relacionadas no ANEXO II.

2.1.1. Não  será  deferida  inscrição  de  candidato  matriculado  em Instituição  que  não  conste  no
referido ANEXO, sendo sua responsabilidade a observância da referida lista.

2.2. Ter concluído, no momento da contratação, pelo menos:

a) 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando tiver 10 (dez) ou mais semestres de duração;

b) 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 (dez) semestres de duração;

c) 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 (seis) semestres;

d) 1º semestre do curso superior,  quando a duração do curso for menor ou igual a 4 (quatro)
semestres.

2.3. A comprovação do requisito constante no item 2.2 acima far-se-á por meio de documento emitido
pela instituição de ensino, do qual deverá constar o período em que o estudante está matriculado e
deverá ocorrer no ato da contratação.

2.4. Ter ciência de que atenderá os requisitos necessários para a realização das provas em plataforma
virtual, conforme especificações constantes do item II deste Edital.

2.5. É permitido aos alunos matriculados no curso de Tecnólogo em Gestão Pública, concorrerem às
vagas destinadas ao Curso de Administração.

2.6. O estágio será realizado, de acordo com o local de opção do candidato no ato da inscrição, nas
seguintes  sedes:  PR/RO,  localizada  na  Rua  José  Camacho,  nº  3307,  Bairro  Embratel,  Porto
Velho/RO;  PRM  Vilhena,  situada  na  Av.  Major  Amarante,  nº  4040,  3º  Andar,  Bairro  Centro,
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Vilhena/RO e na PRM Ji-Paraná, situada na Avenida Clóvis Arraes, nº 1415, Bairro Centro, Ji-
Paraná/RO.

3. As atribuições básicas a serem desempenhadas pelos candidatos aprovados na seleção, durante o estágio,
estarão estritamente relacionadas à área de formação.

4. Todas as informações referentes a este processo seletivo,  além das constantes no presente edital, serão
divulgadas  no  endereço  eletrônico:  (http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-
2021), sendo de responsabilidade do candidato o constante acompanhamento.

II.  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DAS  PROVAS  EM  FORMATO
ONLINE

5. OBJETIVO

Recrutar e selecionar candidatos interessados em concorrer às vagas de estágio do Programa de Estágio
do Ministério Público Federal, mediante a aplicação de provas em ambiente virtual.

6. APLICAÇÃO

As provas  serão  realizadas  por  meio  do  sistema  Moodle,  em  11/04/2021,  com início  às  09h00  e
término às 10h00, horário de Porto Velho.

7. PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA:

7.1. Ter um computador desktop, notebook ou celular com acesso a navegador de Internet, com o modo
de compatibilidade ativado;

7.2. Ter conexão de internet estável o suficiente para acessar o sistema Moodle;

7.3. Ter um e-mail válido, pelo qual possa receber as mensagens de correio eletrônico provenientes;

7.4. Estar previamente inscrito no processo seletivo e ter recebido o link de acesso à prova, conforme as
orientações disponíveis em: (http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2021).

7.5. Possuir  destreza  suficiente  para  saber  operar  o  computador,  teclado,  mouse  e  o  navegador  de
internet, de forma a  redigir  as questões e seguir os comandos do avaliador, sem necessidade de
ajuda externa.

7.6. Havendo  indícios  de  fraude,  o  candidato  responderá  nas  devidas  esferas  pertinentes,  além  de
ressarcir aos cofres públicos valores recebidos indevidamente e pena de exclusão do programa de
estágio da Procuradoria da República em Rondônia.

III. DA RESERVA DE VAGAS

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

8.1. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:

a) No ato da inscrição, declarar-se com deficiência;

b) Encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico, apresentado
em original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do
término das inscrições, que indique a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
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referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como à provável causa da deficiência e do qual conste expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 e suas
alterações.

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

8.3. O primeiro candidato com deficiência classificado na seleção será convocado para ocupar a 10ª
vaga, enquanto os demais serão convocados para a 20ª, 30ª, 40ª vagas e assim sucessivamente,
limitado a 20% (vinte por cento).

8.4. Caso a aplicação do percentual do número de vagas reservadas a candidatos com deficiência resulte
em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

8.5. O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais
candidatos.

9. Conforme Resolução do CNMP 217, de 15 de julho de 2020, fica reservado o percentual de 30% (trinta
por cento) das vagas que surgirem durante a validade deste processo seletivo para as  pessoas que se
declararem negras.

9.1. A reserva de vagas de que trata o caput será aplicada quando o número de vagas oferecidas na
seleção for igual ou superior a três.

9.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros:

9.2.1. O quantitativo  será  aumentado para  o  primeiro  número  inteiro  subsequente,  em caso  de
fração igual ou maior que cinco décimos; ou

9.2.2. O quantitativo será diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração
menor que cinco décimos.

9.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou
pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

9.4. Para concorrer ao percentual de vagas mencionadas nesse item, o candidato deverá:

a) Efetuar inscrição optando pela participação do sistema de cotas, nos prazos definidos neste
Edital;

b) Assinar declaração específica de opção para participar da seleção por esse sistema (ANEXO
III) e apresentá-la no ato da confirmação de inscrição;

c) Comparecer,  quando convocado perante  o  responsável  ou  pela  Comissão  Organizadora  da
seleção, que esclarecerá sobre os critérios de avaliação primordialmente com base no fenótipo
ou, subsidiariamente, em quaisquer outras informações que auxiliem na análise acerca de sua
condição de pessoa negra, e as consequências legais da declaração falsa, para que o candidato
confirme tal opção, mediante a assinatura de declaração nesse sentido.

9.5. O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando:

a) Não comparecer à entrevista;

b) Não assinar a declaração; e

c) O responsável pela seleção ou a Comissão considerar que o candidato não atendeu à condição
de pessoa negra.

3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ESTÁGIO DA PR/RO

9.6. O  candidato  não  enquadrado  na  condição  de  negro  será  comunicado  por  meio  de  decisão
fundamentada do responsável ou da Comissão.

9.7. O candidato cujo enquadramento na condição de negro seja indeferido poderá interpor recurso em
prazo e forma a serem definidos pelo responsável ou pela Comissão, assegurada sua participação
no processo seletivo até apreciação do recurso.

9.8. Comprovando-se  falsa  a  declaração,  o  candidato  será  eliminado  da  seleção  e,  se  houver  sido
contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em que
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

9.9. O primeiro candidato negro classificado na seleção será convocado para ocupar a 3ª vaga, enquanto
os demais serão convocados para a 6ª, 9ª, 12ª, 15ª, 19ª, 22ª vagas e assim sucessivamente.

10. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que surgirem durante a validade deste
processo seletivo aos candidatos que se declararem participantes do sistema de cotas para  minorias
étnico-raciais.

10.1. Para concorrer ao percentual de vagas de que trata esse item, o candidato deverá:

a) Efetuar inscrição optando pela participação do sistema de cotas para minorias étnico-raciais,
nos prazos definidos neste Edital;

b) Assinar declaração específica de opção para participar da seleção por esse sistema (ANEXO
IV) e apresentá-la no ato da confirmação de inscrição;

c) Comparecer,  se  convocado  à  entrevista  pessoal,  munido  da  documentação  requerida  pela
Comissão Organizadora.

10.2. O  candidato  convocado  que  não  comparecer  à  entrevista  pessoal  ou  comparecer  sem  a
documentação, passará a compor automaticamente a lista geral de inscritos

10.3. O primeiro candidato classificado na seleção como minoria étnico-racial  será convocado para
ocupar  a  11ª  vaga,  enquanto  os  demais  serão  convocados  para  a  21ª,  31ª,  vagas  e  assim
sucessivamente.

11. Todos os candidatos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado o seguinte:

a) Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não serão
computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas;

b) Na hipótese de desistência de candidato aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo
candidato classificado na posição imediatamente posterior da respectiva condição de reserva;

c) Na  hipótese  de  não  haver  número  de  candidatos  aprovados  suficiente  para  ocupar  as  vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

IV. DA PRÉ-INSCRIÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

12. Pré-inscrição

12.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a Portaria PGR/MPU nº 378, de 9 de
Agosto de 2010 e o edital do processo seletivo e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos, antes de efetivar sua inscrição.

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

12.3. O estudante interessado deverá preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site da
Procuradoria da  República  em  Rondônia  no  seguinte  endereço  eletrônico:
(http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2021),  no período   das 08h00 do
dia     1  2  /0  3  /2021    às  23h59  do  dia     3  1/03/2021,  considerando-se  como  extemporânea  e  sem
validade qualquer inscrição feita fora desse período.

13. Confirmação da inscrição

13.1. A confirmação  da  inscrição  dar-se-á  por  meio  eletrônico,  através  do  sistema  de  “Protocolo
Eletrônico  do  MPF”,  disponível  em  (https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/),  o  qual
deverá ser preenchido da seguinte forma:

• No campo “Remetente (pessoa jurídica)”:

CNPJ: 26.989.715/0026-60

Nome da  Instituição:  Ministério  Público  da  União  –  Procuradoria  da  República  no  Estado  de
Rondônia (ao colocar o CNPJ, o nome da instituição será preenchido automaticamente).

Setor: Setor de Estágio da PR-RO.

• No campo “Responsável pelo envio (pessoa física)”:

Deverão ser descritos os dados pessoais dos candidatos (Nome, telefone, e-mail e confirmação de
e-mail).

• No campo “Destinatário”:

Nome: Chefe do Setor de Estágio da PR/RO.

UF: Rondônia.

Unidade do MPF: Procuradoria da República – Rondônia.

Setor: Setor de Estágio da PR-RO.

Descrição do documento: Confirmação de inscrição no Processo Seletivo de Estagiários de 2021 do
candidato(a) (nome por extenso).

Documentos: anexar os documentos listados no item a seguir em arquivos separados.

13.2. Os interessados deverão enviar, no momento da efetivação da confirmação da inscrição, os
documentos abaixo relacionados:

a) Documento de identidade com foto;

b) CPF;

c) Declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino conveniada, informando
que o aluno está regularmente matriculado. O documento deverá conter assinatura digital
ou código de autenticidade.

d) Histórico  Escolar  e  Índice  de  Rendimento  Acadêmico  expedidos  pela  Instituição  de
Ensino conveniada;
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e) Laudo médico na  forma prevista  no inciso 1.1 do item III  deste  edital,  no caso  de o
candidato se declarar com deficiência;

f) Declaração específica, devidamente preenchida, para participar,  se for o caso, da seleção
pelo sistema de cotas raciais (ANEXO III);

g) Declaração específica, devidamente preenchida, para participar,  se for o caso, da seleção
pelo sistema de minorias étnico-raciais (ANEXO IV).

14. O período para a confirmação das inscrições será o mesmo daquele estabelecido para a efetivação
da pré-inscrição, ou seja, das 08h00 do dia     1  2  /0  3  /2021 a  te às 23h59 do dia     3  1/03/2021.

15. Aqueles candidatos que não efetivarem a confirmação da inscrição e/ou não encaminharem todos
os documentos descritos no item 13.2 não terão a inscrição confirmada e serão, por conseguinte,
excluídos do certame.

16. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado para a realização das provas
deverá  realizar  sua  inscrição  no  site  da  unidade  e  requerer,  durante  o  período  da  inscrição,  as
solicitações especiais que entender necessárias, para que sejam tomadas as providências cabíveis com
antecedência.

17. Após  encerrado  o  período  da  inscrição,  será  divulgado,  no  endereço  eletrônico  da  unidade
(http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2021),  a  lista  dos  candidatos  que
tiveram inscrições homologadas.

18. 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.

19. Declarações falsas ou inexatas constantes da ficha de inscrição, bem como apresentação de documentos
falsos ou que não comprovem as exigências obrigatórias, acarretarão o cancelamento da inscrição e a
anulação  de  todos  os  atos  dela  decorrentes,  em qualquer  época,  sem prejuízo  das  demais  sanções
cabíveis.

20. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Procuradora-Chefe da PR/RO.

V. DAS PROVAS DE CONHECIMENTO

21. Este  processo  seletivo  consistirá  na  aplicação  de  provas  subjetivas de  caráter  eliminatório  e
classificatório,  para  os  cursos  de nível  superior  das  áreas  de Administração,  Direito,  Comunicação
Social/Jornalismo, Engenharia Civil e Informática.

22. A prova  subjetiva  conterá  02  (duas)  questões,  sobre  temas  pertinentes  às  disciplinas  elencadas  no
conteúdo programático, constante no ANEXO V.

PROVA – ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO

Modalidade de prova Disciplinas Número de questões

Prova Subjetiva Administração 2
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PROVA – ÁREA DE CONHECIMENTO: COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO

Modalidade de prova
Disciplina Número de questões

Prova Subjetiva
Texto Jornalístico 2

PROVA – ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO

Modalidade de prova Disciplinas Número de questões

Prova Subjetiva
Direito 2

PROVA – ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA

Modalidade de prova Disciplinas Número de questões

Prova Subjetiva Informática 2

PROVA – ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA CIVIL

Modalidade de prova
Disciplinas Número de questões

Prova Subjetiva Engenharia civil 2

23. A aplicação  das  provas  acontecerá,  de  forma  online,  por  meio  do  sistema  Moodle, no  dia
11/04/2021, das 09h00 às 10h00, horário local de Porto Velho.

23.1. A data de aplicação das provas poderá ser alterada por ato da Comissão Organizadora do Certame
e, nesse caso, será divulgada, com a devida antecedência, no site (http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-
conosco/concurso-de-estagio-2021).

24. Conforme  especificado  no  item  anterior,  a prova  terá  duração  de  1  (uma)  hora, não  sendo
disponibilizado tempo excedente em nenhuma hipótese,  salvo para candidato com deficiência,  cujo
requerimento tenha sido previamente aprovado pela Comissão organizadora ou autoridade competente.

VI. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO
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25. Será utilizado como critério de seleção a nota obtida pelo candidato na prova subjetiva e o Índice de
Rendimento Acadêmico/Coeficiente de Rendimento Escolar Individual do candidato.

26. As etapas serão pontuadas conforme quadro abaixo:

Prova Subjetiva (PS) Coeficiente de Rendimento Escolar
(CRE) 

TOTAL DE PONTOS (TP) 

70 pontos 30 pontos PS + CRE = TP

27. A prova discursiva conterá 02 (duas) questões, no valor de 70 (setenta) pontos, sendo 35 (trinta e cinco)
a pontuação máxima de cada questão.

27.1. O  candidato  deverá  produzir,  com base  em temas  formulados  pela  banca  examinadora,  texto
dissertativo, primando pela coerência e pela coesão, de no mínimo de 10 (dez) linhas e no máximo
de 30 (trinta) linhas, somente sendo computadas aquelas efetivamente escritas pelo candidato.

27.2. Na prova discursiva, serão observados, para efeito de avaliação, além do conhecimento do tema
proposto, a clareza, objetividade e coerência na exposição de ideias e domínio da linguagem escrita.

27.3. A Prova Subjetiva terá caráter eliminatório e classificatório. Estarão automaticamente excluídos os
candidatos que obtiverem nota geral na prova subjetiva inferior a 35 (trinta e cinco) pontos.

27.4. Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota no texto igual a zero.

28. A pontuação refente ao Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) será de no máximo 30 (trinta) pontos,
cuja metodologia para a sua obtenção utilizará a seguinte fórmula:

CRE = (IRA x 30) / 10

Onde: 
CRE: Coeficiente de Rendimento Escolar; e 
IRA: Índice de Rendimento Acadêmico a ser apresentado pelo candidato.

28.1. Para fins de apuração do Coeficiente de Rendimento Escolar serão consideradas apenas 2 (duas)
casas decimais.

28.2. O Índice de Rendimento Acadêmico/Coeficiente de Rendimento Escolar Individual deverá ser
comprovado mediante apresentação do histórico escolar ou documento emitido pela Instituição de
ensino, conforme item 13.2 “d” deste edital.

28.3. Para  efeitos  de  classificação,  o  Índice  de  Rendimento  Acadêmico/Coeficiente  de  Rendimento
Escolar Individual deverá ser igual ou superior a 50%.

28.4. Respeitados os empates na última colocação, somente terão o  Coeficiente de Rendimento
Escolar (CRE) apurado os candidatos que obtiverem a pontuação mínima prevista no item
27.3 e,  cumulativamente, estiverem  classificados,  para cada área de conhecimento/local de
estágio, até as  posições 120ª  (ampla concorrência),  50ª (pessoas negras),  25ª (pessoas com
deficiência) e 25º (minorias étnico-raciais).

29. A nota final no processo seletivo será a soma da Prova Subjetiva (PS) e do Coeficiente de Rendimento
Escolar (CRE), cuja classificação dos candidatos será efetuada por ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
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30. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerado mais bem classificado o candidato que tiver
obtido maior nota na prova subjetiva. Persistindo o empate, será preferido o candidato com maior idade.

31. O  resultado  do  processo  seletivo  será  divulgado  no  endereço  eletrônico  informado  no  site
(http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2021), na data provável de 04/05/2021.

VII. DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS SUBJETIVAS

32. Poderão os candidatos interporem recurso contra o teor das provas subjetivas, bem como em relação às
notas  obtidas,  cujo  recurso  deverá  ser  dirigido  por  meio  do  sistema  de  protocolo,  disponível  em
(http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2021),  utilizando-se  da  opção
“Responsável  pelo  envio  (Pessoa  física)”  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  após  a  divulgação  do
resultado da prova subjetiva,  mediante preenchimento e envio de formulário de recurso constante
do ANEXO VI e descrevendo o campo “Destinatário” da seguinte forma:

Nome: Chefe do Setor de Estágio da PR/RO.

UF: Rondônia.

Unidade do MPF: Procuradoria da República – Rondônia.

Setor: Setor de Estágio da PR/RO.

Descrição do documento: Recurso em desfavor das provas subjetivas e/ou das notas obtidas no
Processo Seletivo de Estagiários de 2021 do candidato(a) (nome por extenso).

32.1. O  recurso  deverá  indicar  especificamente  os  motivos  do  pedido  de  reexame,  podendo  juntar
documentos que entenda pertinentes;

32.2. O recurso deverá ser redigido de forma clara, consistente e objetiva. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido;

32.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos;

32.4. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente indeferidos.

33. Os recursos entregues intempestivamente serão desconsiderados para quaisquer fins.

34. Os prováveis recursos referentes a este processo seletivo serão analisados e decididos pelo examinador
responsável pela elaboração das questões.

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

VIII. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

36. O candidato aprovado será convocado para contratação por meio de mensagem eletrônica, obedecendo-
se à ordem de classificação ao longo da validade da presente seleção e de acordo com o quadro de vagas
constante do ANEXO I e consonante às necessidades da unidade.

37. No e-mail de convocação, será enviado ao candidato link para acesso ao Código de Ética e Conduta do
MPU, o qual é de leitura obrigatória antes da assinatura do Termo de Compromisso, em atendimento ao
disposto no art. 14 da Portaria PGR/MPU n° 98, de 12 de setembro de 2017.

38. 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.
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38.1. A  desistência,  definitiva  ou  temporária,  poderá  ser  feita  por  correio  eletrônico  (prro-
sest@mpf.mp.br) em qualquer momento antes da convocação ou, em se tratando de desistência
temporária,  em até 3 (três)  dias  úteis  subsequentes à  data do recebimento da convocação pelo
candidato. Caso o candidato não se manifeste no prazo indicado, estará sujeito a ser considerado
desistente definitivo do processo seletivo.

39. 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.

40. A contratação não gerará vínculo empregatício e dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso
de  Estágio,  firmado entre  a  Procuradoria  da  República  em Rondônia,  a  Instituição  de  Ensino  e  o
Estagiário.

41. É  incompatível  com  o  estágio  no  Ministério  Público  Federal  o  exercício  de  qualquer  atividade
concomitante 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.

41.1. Caso convocado para contratação, o candidato que já ocupar atividade nos entes indicados no item
6 deverá fazer a opção, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sendo que a ausência de manifestação neste
prazo poderá ser considerada como desistência.

42. A aprovação no processo seletivo não gera direito à contratação, podendo ser realizada ou não, segundo
a necessidade, conveniência e a oportunidade, a critério da Procuradoria da República no Estado de
Rondônia, observada a disponibilidade orçamentária e de vagas.

43. A contratação fica vinculada à apresentação dos seguintes documentos:

a) Original e cópia do RG;

b) Original e cópia do CPF;

c) Original e cópia do comprovante de residência;

d) Via original da declaração de matrícula atualizada, emitida pela Instituição de Ensino;

e) Via original do histórico escolar;

f) Atestado médico comprovando a aptidão clínica para realização das atividades do estágio;

g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se do sexo masculino e maior de 18
anos);

h) Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (se maior de 18 anos);

i) Certidões dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual ou do Distrito Federal
dos lugares em que haja residido nos últimos cinco anos, expedidas, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver.

j) Declaração para inclusão (será disponibilizada pela PGR no ato da contratação);

k) Ficha cadastral (será disponibilizada pela PGR no ato da contratação);

l) Foto 3x4;

m) Dados de conta corrente vinculada a uma das instituições financeiras relacionadas a seguir:
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Itaú; e

n) Laudo  médico  na  forma  prevista  no  inciso 1.1 do  item  III,  no  caso  de  o  candidato  ter
confirmado sua inscrição como pessoa com deficiência.
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IX. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

44. 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 da Procuradora- Chefe da PR/RO.

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

45. 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.

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

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

48. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a
este processo seletivo que sejam publicados no site da Procuradora da República em Rondônia.

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

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

50.1. A realização do estágio em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação;

50.2. O recebimento da bolsa estágio no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);

50.3. A concessão de seguro contra acidentes pessoais;

50.4. A concessão de auxílio transporte no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia estagiado; e

50.5. A obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do estágio

51. Compete à Administração do Ministério Público Federal em Rondônia a escolha do turno de realização
do estágio.

52. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de
Rondônia.

Porto Velho, 10 de março de 2021.

DANIELA LOPES DE FARIA
PROCURADORA-CHEFE DA PR-RO

(assinado eletronicamente)
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Anexo I

QUADRO DE VAGAS 

Curso Vagas Local de Estágio

Administração  CR* Porto Velho

Comunicação Social/ Jornalismo CR* Porto Velho

Direito 02 + CR* Porto Velho

Direito CR* Vilhena

Direito  CR* Ji-Paraná

Engenharia Civil CR* Porto Velho

Informática CR* Porto Velho

* Cadastro Reserva



Anexo II

INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS COM A  PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EM RONDÔNIA

1 Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná

2 Faculdade AVEC Vilhena - AVEC

3 Faculdade Católica de Rondônia - FCR

5 Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena – FAEV

6 Faculdade Sapiens

7 Faculdade de Rondônia – FARO

8 Faculdade Interamericana de Porto Velho – UNIRON

9 Centro Universitário São Lucas - FSL

10 Faculdade São Lucas Porto Velho

11 Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA

12 Faculdades Integradas de Cacoal – UNESC

13 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia – IFRO

14 Universidade Federal de Rondônia - UNIR

15 Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR



Anexo III

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATOS NEGROS

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 COMO NEGRO (PRETO OU PARDO)

Declaro para o fim específico de atender ao estabelecido no item 9 do Edital de Abertura  nº 01/2021, sob as
penas da lei que sou ( ) preto ( ) pardo.

Declaro, ainda, que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, bem como estar ciente que:

I.  O  processo  de  heteroidentificação  (validação)  da  minha  autodeclaração  racial  tomará  por  referência
primordial o meu fenótipo de pessoa negra (de cor preta ou parda), dentre outras informações que permitam que
eu  seja  socialmente  reconhecido(a),  ou  não,  como uma pessoa  negra.  Por  isso,  não  será  considerada,  em
nenhuma hipótese, a minha ascendência.

II.  A constatação de inverdade ou de fraude nesta declaração ensejará a minha eliminação da seleção e, se
houver sido contratado, estarei sujeito à anulação da contratação, após procedimento administrativo em que
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Local e data:

Porto Velho, ____ de ____________ de 2021.

Assinatura do candidato:



Anexo IV

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO – 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 para o fim específico de atender ao estabelecido no item 10 do Edital de Abertura nº 01/2021,
sob as penas da lei que sou _____________.

Declaro, ainda, que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, bem como estar
ciente que:

I. Caso seja convocado, deverei comparecer à entrevista pessoal, munido da documentação exigida no
edital.

II.O não comparecimento à entrevista pessoal  ou a pendência de documentação ensejará a  perda de
concorrer à reserva de vagas para minorias étnico-racias, passando a compor automaticamente a lista geral de
inscritos.

III. A constatação de inverdade ou de fraude nesta declaração ensejará a minha eliminação da seleção e,
se houver sido contratado, estarei sujeito à anulação da contratação, após procedimento administrativo em que
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Local e data:

Porto Velho, ____ de ____________ de 2021.

Assinatura do candidato:



Anexo V

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

EMENTA PARA A PROVA SUBJETIVA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Ortografia oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 2.
Morfologia. 3. Sintaxe. 4. Semântica.

2.  NOÇÕES  DE  ADMINISTRAÇÃO  GERAL:  Teorias  da  Administração: Administração  Científica,  Teoria
Clássica da Administração, Enfoque Estruturalista (Burocracia). Comportamento Humano nas Organizações: Motivação
– Hierarquia das Necessidade de Maslow, Teoria dos dois Fatores da Motivação (F. Herzberg), Teoria X e Teoria Y
(Douglas McGregor),  Liderança.  Planejamento Estratégico,  Tático e Operacional.  Gestão de pessoas: Conceito de
Administração  de  Recursos  Humanos.  Treinamento  e  Desenvolvimento,  Cultura  Organizacional,  Avaliação  de
Desempenho. Administração de Materiais: Classificação ABC, Lei de Pareto, Avaliação de Estoques (PEPS, UEPS e
Custo Médio), Formas de Inventário, Terminologias Utilizadas na Administração de Materiais, Supply Chain, Just-in-
Time. Gestão de Qualidade.

EMENTA PARA A PROVA SUBJETIVA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO

1.  LÍNGUA  PORTUGUESA: 1.  Ortografia  oficial  (conforme  Manual  de  Redação  da  Presidência  da
República). 2. Morfologia. 3. Sintaxe. 4. Semântica.

2  JORNALISMO:  Assessoria  de  Comunicação  e  assessoria  de  imprensa.  Redação  para  rádio,  mídia  impressa  e
eletrônica. A imprensa e a objetividade. Conhecimentos gerais. Atualidades. Planejamento de Comunicação: definição
de  públicos  externos  e  internos,  seleção  de  instrumentos,  aferição  de  resultados.  Gêneros  de  redação  jornalística:
definição e elaboração de notícia, informativo, comunicado, release. Elementos básicos sobre processo e planejamento
gráfico.

EMENTA PARA AS PROVA SUBJETIVA DA ÁREA DE DIREITO

1.  DIREITO CONSTITUCIONAL:  Constituição.  Poder  Constituinte.  Controle  de  constitucionalidade  no  Direito
Brasileiro.  Dos  Princípios  Fundamentais  (Art.  1º-4º).  Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais  (Art.5º-17).  Da
Administração Pública (Art.37-43). Do Poder Judiciário (Art. 92 a 110). Das Funções Essenciais à Justiça (Art.127-
135).

2. DIREITO ADMINISTRATIVO:  Função administrativa. Regime jurídico administrativo. Administração Pública:
Princípios básicos e classificação. Poderes administrativos. Atos Administrativos. Responsabilidade Civil do Estado.
Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e Fundações Públicas Federais - Lei 8.112/90.
Noções gerais sobre licitações e contratos (Lei 8.666/93). Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).

3. DIREITO PENAL: Princípios de direito penal. Parte Geral.(CP, Art.1º-120); Dos Crimes Contra a Fé Pública (CP,
Art.  289-311);  Dos  Crimes  Contra  a  Administração  Pública  (CP,  Art.  312  –  359-H).  Crimes  Ambientais  (Lei  nº
9.605/98). Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86), Dos crimes contra a Ordem Tributária,
Econômica e contra as relações de Consumo (Lei 8.137/90), dos crimes contra a Licitação e Contratos Administrativos
(Lei 8.666/93) e dos crimes previstos na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06).

4. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Princípios do Processo Penal (Art. 1º-3º). Inquérito Policial (Art.4º-23) e Ação
Penal (Art.24-62), Competência (Art.69-91); Lei nº 9099/95 e Lei nº 10.259/01. Recursos em espécie.

5. DIREITO CIVIL: Das Pessoas (Art.1º-78). Dos Bens (Art.79-103).Dos Fatos Jurídicos (Art. 104-232).

6.  DIREITO  PROCESSUAL CIVIL (Lei  13.105,  de  16  março  de  2015  –  NOVO  CPC)  Das  Partes  e  Dos
Procuradores (Art.70-132). Dos Atos Processuais (Art.188-293). Dos Recursos. (Art. 994-1.043).

7. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Ortografia oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 2.
Morfologia. 3. Sintaxe. 4. Semântica.



EMENTA PARA PROVA SUBJETIVA DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

1.  LÍNGUA PORTUGUESA:  1.  Ortografia  oficial  (conforme Manual  de Redação da Presidência da República –
Capítulos I, II e III). 2. Morfologia. 3. Sintaxe. 4. Semântica.

2. ENGENHARIA CIVIL: Programação de obras: Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários,
parciais e totais, levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro; Execução de obras civis:
Sondagens,  Equipamentos  e  Ferramentas,  Fundações;  Escavações,  Formas,  Armação,  Controle  tecnológico,
Argamassas, Alvenarias e revestimentos, Esquadrias; Coberturas; Pisos; Impermeabilização; Segurança e higiene do
trabalho; Materiais de construção civil: Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland; Agregados; Argamassa; Concreto:
dosagem;  tecnologia  do  concreto;  Aço;  Madeira;  Materiais  cerâmicos;  Vidros;  Tintas  e  vernizes;  Resistência  dos
materiais:  Deformações;  Teoria  da  elasticidade;  Análise  de  tensões;  Tensões  principais;  Flexão  simples;  flexão
composta; torção; cisalhamento e flambagem; Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros,
arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; Análise estrutural: Esforços em uma seção:
esforço normal, esforço cortante,  torção e momento fletor; Relação entre esforços; Apoio e vínculos;  Diagrama de
esforços; Projetos de Instalações prediais: Noções de instalações elétricas, Noções de instalações hidráulicas, Noções de
instalações de esgoto; Estruturas de concreto: noções; Estruturas de aço: noções; Estruturas de madeira: noções; Noções
de computação gráfica: AutoCAD.

EMENTA PARA A PROVA SUBJETIVA DA ÁREA DE INFORMÁTICA

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Ortografia oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 2.
Morfologia. 3. Sintaxe. 4. Semântica.

2. RACIOCÍNIO LÓGICO: 1. Estruturas  lógicas.  2.  Lógica da argumentação: analogias,  inferências,  deduções e
conclusões. 3. Raciocínio sequencial. 4. Razões e proporções. 5. Regras de três simples e composta. 6. Porcentagem. 7.
Juros. 8. Princípios da contagem. 9. Sistema legal de medidas.

3.  DESENVOLVIMENTO  DE  SISTEMAS:  LÓGICA DE  PROGRAMAÇÃO:  Orientação  a  objetos:  conceitos
fundamentais,  princípios  de  programação  orientada  a  objetos,  Classes,  Objetos,  Métodos,  Mensagens,  Sobrecarga,
Herança, Polimorfismo, Interfaces e Pacotes, Tratamento de exceção. DESENVOLVIMENTO WEB: Linguagem de
programação PHP, Conhecimento básico da linguagem PHP, Conhecimento em HTML/JavaScript/CSS. LINGUAGEM
DE PROGRAMAÇÃO JAVA: Conceitos básicos:  conceitos de orientação a objetos,  pacotes,  variáveis,  operadores,
expressões,  blocos,  comandos  de  controle  de  fluxo,  classes  aninhadas,  tipos  enumerados,  anotações,  genéricos  e
reflexão.  Classes  essenciais:  Exception  e  controle  de  exceções,  Threads  e  concorrência.  FERRAMENTAS  DE
DESENVOLVIMENTO: Funcionalidades básicas de NetBeans e Eclipse.

4. SUPORTE TÉCNICO:  HARDWARE: Histórico. Arquitetura e Funcionamento dos Microcomputadores Padrão
IBM  PC.  Arquitetura  Geral  de  Microprocessador.  Placas  Mães  e  Chipsets.  Tipos  de  Memória.  Memória  RAM.
Barramentos.  Discos  Rígidos.  Interfaces  e  Monitores  de  Vídeo.  Dispositivo  de  Entrada  e  Saída.  Instalação,
Configuração e Utilização de Periféricos. Instalação, Montagem, Configuração e Manutenção de Microcomputadores.
SISTEMAS  OPERACIONAIS  WINDOWS  10,  WINDOWS  2012  SERVER,  UNIX  E  LINUX:  Fundamentos.
Instalação, administração e configuração. Performance e detecção de problemas. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
Políticas de segurança da informação. Segurança de redes de computadores. Segurança física e lógica. Métodos de
autenticação 24 (senhas,  tokens,  certificados e biometria).  Cópias  de segurança (backup):  tipos,  ciclos  e principais
dispositivos e meios de armazenamento. Combate à vírus de computador. Conceito de DMZ. Conceito de filtragem de
pacotes e firewall. Sistemas de Detecção de Intrusão (NIDS). Conceitos básicos de criptografia.

5. REDES DE COMPUTADORES: Meios de transmissão. Técnicas básicas de comunicação. Técnicas de comutação
de circuitos, pacotes e células. Topologias de redes de computadores. Arquitetura e protocolos de redes de comunicação.
Modelo de referência OSI.  Arquitetura cliente-servidor.  Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast, Ethernet/Gigabit,
Ethernet. Cabeamento: par trançado sem blindagem - categoria 5E e 6, cabeamento estruturado (norma EIA/TIA 568);
fibras ópticas: fundamentos, padrões 1000BaseSX e 1000BaseLX. Redes sem fio (wireless). Elementos de interconexão
de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). Protocolo TCP/IP. Serviços de
Nomes de Domínios (DNS). Serviço HTTP. Serviço de transferência de mensagens SMTP.

6. BANCO DE DADOS: Entidades, atributos, chaves e relacionamentos. Normalização. Arquitetura, modelos lógicos e
representação física. Organização de arquivos e métodos de acesso. Linguagens de pesquisa, definição e manipulação
de dados em SGBDs relacionais. Projeto e implantação de SGBDs relacionais. Administração de usuários e perfis de
acesso.  Controle  de  proteção,  integridade  e  concorrência.  Backup  e  restauração  de  dados.  Tolerância  a  falhas  e



continuidade  de  operação.  Monitoração  e  otimização  de  desempenho.  ORACLE,  POSTGRESQL  E  MYSQL:
Fundamentos. Instalação, administração e configuração. Performance e detecção de problemas.



Anexo VI

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Rondônia

Coordenadoria de Estágio 

FORMULÁRIO PARA
RECURSO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA PARA
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE (NÍVEL SUPERIOR) 2021

Observações:

1. Use folha separada para cada questão.
2. Anulada uma questão, o ponto correspondente será atribuído a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido.
3. Não informar o nome do candidato neste formulário, apenas o número de inscrição.

Disciplina: Tipo da Prova: Nº da questão recorrida:

Fundamentação do Recurso:

Fonte(s) que embasam a argumentação do candidato:



Anexo VII

CRONOGRAMA ESTIMADO DO CONCURSO

 
ATIVIDADES PRAZO

Publicação do Edital 12/03/21

Período de Inscrição e confirmação de inscrição na sede da PR/RO 12/03/2021 a 31/03/2021

Aplicação das provas 11/04/21

Divulgação no site da PR/RO do resultado das questões subjetivas 22/04/21

Interposição dos recursos da prova subjetiva 23/04 a 26/04/2021

Resultado do julgamento dos recursos da prova subjetiva e análise
do histórico escolar

03/05/21

Resultado final do concurso 04/05/21


