
 

 

  

 

2º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 2021 PARA FORMAÇÃO DO 
CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. 

  

  
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES E PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

1. Informa que os gabaritos preliminares serão disponibilizados no dia 18/06/2021 após às 18h, no 

sistema Moodle.  

Para logar na plataforma, o candidato deve seguir os mesmos passos para a realização das provas:  

- acessar o endereço https://selecaoestagio.mpf.mp.br;  

- inserir o CPF e a senha cadastrada; 

- acessar cada questionário (prova) e verificar as respostas e a indicação do respectivo gabarito de 

cada questão. 

 

Caso tenha esquecido o login ou senha, siga o seguinte passo a passo:  

- Acessar: https://selecaoestagio.mpf.mp.br/ 

- Clicar em "Esqueceu o seu usuário ou senha?" 

- Digitar o CPF e clicar na opção "Buscar" 

- Verificar o envio dos dados no e-mail cadastrado no processo seletivo.  

 

 

2. O prazo de interposição de recursos em face da prova objetiva será de 1 (um) dia útil, conforme previsto 

no item 1 do inciso VII do EDITAL SG/MPF nº 27 de 05 de maio de 2021, a contar da data de divulgação 

do gabarito preliminar, ou seja, no dia 21/06/2021.  

 

 

3. A interposição dos recursos deverá ser realizada por meio do formulário disponível abaixo, devendo o 

candidato transcrever o enunciado da questão, tendo em vista que o sistema Moodle faz uma 

randomização das questões e das alternativas de cada questão, não havendo, portanto, uma numeração 

fixa. 

 

4. O formulário deverá ser enviado para o e-mail pgr-estágio@mpf.mp.br, no horário de 9h às 19h do dia 

21/06/2021. 

 

5. Para os recursos que tenham resultado em anulação de questão, será atribuída a pontuação 

correspondente a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Exceto para aqueles que 

tenham deixado a questão em branco, tendo em vista que o sistema Moodle não faz atribuição de ponto 

para questões sem resposta. 

 

6. Conforme previsto no Edital de abertura, não serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de 

recursos ou recursos do gabarito definitivo.  
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Ministério Público Federal 
Secretaria Geral 

Secretaria de Gestão de Pessoas 

FORMULÁRIO 
PARA RECURSO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PARA 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Observações: 
 

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

independentemente de terem recorrido. 
3. Caberá recurso dirigido à Divisão de Programas de Aprendizagem, mediante preenchimento  de  

formulário  constante  do ANEXO V,  endereçado  a pgr-estagio@mpf.mp.br,  no  prazo  de  1  
(um)  dia  útil  após  a  divulgação  do gabarito  preliminar  das  provas  objetivas,  no  horário    
de expediente  da  Procuradoria    Geral  da  República,  de  9  horas  às  19horas – horário de 
Brasília.  

Disciplina: 
 

Tipo da Prova: Nº da questão recorrida: 

Fundamentação do Recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte(s) que embasam a argumentação do candidato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recebido em:   _____/    /2021. 

 
Recebido por: (Nome e Carimbo) 
 

 


