
 
 

 

  

 
 

PREVISÃO  
DE CRONOGRAMA 

 
 

 PROCESSO SELETIVO DE 2021 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM GOIÁS –   ÁREAS: DIREITO, ADMINISTRAÇÃO, 

BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: As datas informadas abaixo são apenas PREVISÕES de realizações, podendo 
sofrer alterações. Por isso o candidato deve estar atento às publicações divulgadas no site 
do MPF/GO. 
 

   
DATA 

 

 
PROCESSO SELETIVO 2021 

 

15/03/2021 Aviso Público para instituições de ensino (§ 1º, art 4º, Portaria PGR/MPU 
nº 378/2010) 

02/08/2021 Publicação do Edital de Abertura 

09/08/2021 (a partir das 
12h) a 19/08/2021 (até as 

18h) 

Inscrições e confirmações das inscrições 

 

26/08/2021 Previsão da divulgação da lista de inscritos 

14/09/2021 

 (das 15 às 17:30 horas) 

Realização da Prova ONLINE 

15/09/2021 Divulgação do Gabarito preliminar da prova objetiva 

2 dias uteis após 
divulgação do Gabarito 

preliminar 

Prazo para recursos do Gabarito preliminar da prova objetiva 

27/09/2021 Previsão de divulgação dos aprovados na prova objetiva 

27/09/2021 Previsão de divulgação preliminar da lista dos aprovados para os cursos 
de Administração, Biblioteconomia e Comunicação Social/Jornalismo 

2 dias uteis após 
divulgação preliminar da 

lista 

Prazo para recurso contra a nota/classificação dos candidatos dos cursos 
de Administração, Biblioteconomia e Comunicação Social/Jornalismo. 

8/10/2021 Previsão de divulgação da lista dos aprovados, após recurso, para os 
cursos de Administração, Biblioteconomia e Comunicação 



 
 

 

  

Social/Jornalismo 

8/10/2021 Previsão de divulgação das notas da prova discursiva de Direito 

2 dias uteis após 
divulgação das notas da 

prova discursiva 

Prazo para recurso contra nota da prova discursiva de Direito 

11/10/2021 Edital de convocação dos candidatos que se autodeclararam negros 
para entrevista com a Comissão de Heteroidentificação. 

13/10 a 14/10/2021 Previsão de entrevista com os candidatos que se autodeclararam 
negros e a Comissão de Heteroidentificação  

8/10/2021 Previsão da divulgação da lista dos candidatos que se inscreveram como 
negros 

3 dias uteis após 
divulgação da lista 

Previsão de prazo para recursos contra decisão da Comissão de 
Heteroidentificação, após entrevista online com candidatos que se 
inscreveram como negros 

28/10/2021 Previsão resultado dos recursos contra decisão da Comissão de 
Heteroidentificação. 

29/10/2021 Previsão de divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo e 
convocação para palestra de ambientação. 

4/11/2021 Previsão de realização da palestra de ambientação 
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Procurador da República 
Coordenador – Geral de Estágio do MPF/GO 


