
 

2º Processo Seletivo de Estagiários PGR 2021 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Orientações ao candidato 

 

1ª etapa: Pré-inscrição (período de 25/05 à 04/06/2021) 

 Para fazer a sua pré-inscrição, clique aqui.  

Ao abrir o link, é possível que apareça um aviso sobre certificado de segurança. Clique na 

opção "Continuar neste site".  

Verifique se os seus dados foram preenchidos corretamente. O e-mail cadastrado será o meio 

de comunicação para o envio de comunicados e para o recebimento do link da prova.  

Garanta que esteja tudo certo!  

 

2 ª etapa: Confirmação da Inscrição (período de 25/05 à 04/06/2021)  

Para confirmar a sua pré-inscrição, acesse aqui e anexe a documentação solicitada no edital 

de abertura.  

Após a confirmação da sua pré-inscrição, você receberá um e-mail com o comprovante e 

número da sua inscrição. Também será enviado um e-mail, cujo remetente aparecerá como 

“Admin User”, informando o login e senha de acesso para a plataforma Moodle, no caso dos 

candidatos que nunca tenham acessado o sistema.  

Após, será solicitada a alteração dessa senha inicial, devendo o candidato cadastrar uma nova.  

Guarde esses dados, pois serão necessários para fazer o login no dia da prova. Informamos 

ainda a necessidade de verificar nas caixas Spam, Lixeira e afins.  

 

Para aqueles candidatos que já fizeram um primeiro acesso, ainda que para processo seletivo 

de outra unidade do MPF, não será feito o envio de novo e-mail, sendo necessário que utilize 

o login e senha cadastrados anteriormente. Se tiver esquecido o seu login ou senha, siga as 

orientações apresentadas no item abaixo.  

 

 

 

https://horus.mpf.mp.br/horusnet_public/?app=processoSeletivoEstagioNet#/concursos/DF
https://aplicativos.mpf.mp.br/concurso_estagio/docestagio/acesso_externo/index.php?flag=644


3 ª etapa: Acesso à Prova (plataforma Moodle). Data provável: 18/06/2021 – Das 14-17h  

 

As provas serão realizadas na plataforma Moodle, no seguinte endereço eletrônico: 

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

Caso não tenha recebido no e-mail cadastrado o seu login e senha de acesso ou tenha 

esquecido algum deles, 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"  

Desta forma, receberá um e-mail com link para criar uma nova senha. 

Informamos ainda a necessidade de verificar nas caixas Spam, Lixeira e afins. 

 

IMPORTANTE 

No dia da prova, os candidatos deverão acessar a sala virtual do Zoom, com 30 minutos de 

antecedência do horário de início da prova, conforme link que será enviado por e-mail 

posteriormente.  

O não comparecimento na sala de fiscalização resultará em eliminação do candidato, 

ainda que tenha preenchido e enviado a prova no sistema Moodle. 

 

 

ATENÇÃO 

Todos os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada deverão verificar, até o dia 

15/06/2021, se conseguem acessar a plataforma de prova (Moodle), por meio do endereço 

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

Em caso de problemas, verificar se o navegador está atualizado, se não há antivírus 

bloqueando o acesso e tentar por outros navegadores ou pelo celular. 

Caso a situação persista, enviar e-mail para pgr-estagio@mpf.mp.br informando o ocorrido, 

até o dia 15/06/2021. Após essa data, e-mails com esse tipo de conteúdo não serão 

considerados e a PGR não se responsabilizará por eventual impossibilidade do candidato 

realizar a prova. 

 

 

 

 

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


 

 


