24º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DO MPF/BA
Orientações para candidatos(as):
Inscrição (período de 18/08 a 31/08/2022):
•
•
•
•

Faça a leitura completa dos editais do 24º Concurso, disponíveis no endereço
www.mpf.mp.br/ba/estagie-conosco
Para fazer a sua inscrição, clique aqui (ou, se preferir, copie e cole no navegador:
https://apex2.prba.mpf.mp.br/sapiens/Gate?
MODULE=sapiens.modulos.candidato&SCREEN=Processo).
Certifique-se de que juntar, no ato da inscrição, toda a documentação necessária exigida
pelo edital para confirmação da inscrição. A confirmação da inscrição está condicionada à
apresentação da documentação exigida no Edital.
Verifique se os seus dados foram preenchidos corretamente. O e-mail cadastrado será o
meio de comunicação para o envio de comunicados. Verifique, se necessário, sua caixa de
Spam.

Confirmação da inscrição (até 01/09/2022):
•
•
•

A sua inscrição será analisada pela Comissão do concurso até o dia 01/09/2022.
Após análise e aprovação da documentação apresentada durante o período de inscrição a
comissão do concurso confirmará sua inscrição e você receberá um e-mail com o
comprovante e número da sua inscrição.
Você deverá acompanhar o status de sua inscrição no endereço
https://apex2.prba.mpf.mp.br/sapiens/Gate?
MODULE=sapiens.modulos.candidato&SCREEN=Processo, que poderá constar:
Em análise – a sua inscrição ainda será analisada pela comissão (prazo até
01/09/2022).
Com pendências – há pendências indicadas pela comissão que precisam ser sanadas
pelo candidato até 01/09/2022).
Confirmado – Inscrição confirmada pela comissão.
Cancelado – Inscrição cancelada pelo candidato ou comissão.

Informações complementares:
•
•
•
•
•

Data provável da prova: 18/09/2022, a ser confirmada por meio de edital divulgado no
endereço www.mpf.mp.br/ba/estagie-conosco .
As provas serão realizadas no formato presencial.
No dia da prova os candidatos deverão ingressar no local de prova no endereço e horário
estabelecido em edital para abertura e fechamento dos portões.
O candidato só poderá se inscrever para um curso/localidade. Não serão aceitas inscrições
para mais de uma localidade e/ou curso.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail prba-estagio@mpf.mp.br

