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4.11. Será eliminado do concurso, em qualquer fase, o 
candidato que, na inscrição, tenha firmado declaração inverídica 
ou utilizado documento falso para a obtenção da isenção de 
taxa ou utilização de reserva de vaga de pessoa deficiente ou de 
cotas, sem prejuízo das sanções legalmente cabíveis.

4.12. A lista dos candidatos habilitados à prova e dos 
que tiverem suas inscrições indeferidas, de cada Região, será 
publicada no Diário Oficial do Estado (Poder Executivo Seção I) 
e afixada na sede do Ministério Público - Rua Riachuelo, n. 115 
- Centro - São Paulo - e das Áreas Regionais (capital e interior), 
assim como estará disponível na homepage da Escola Superior 
do Ministério Público (www.esmp.mpsp.mp.br) e do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (www.mpsp.mp.br), a partir do 
dia 11-10-2019.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA

5.1. A participação de candidato com deficiência no pre-
sente Concurso Público será assegurada nos termos do artigo 
37, inciso VIII, da Constituição Federal; do Decreto 6949/99 e 
Lei Complementar 683/1992, c.c. art. 10 da Lei Complementar 
1.118/2010, desde que as atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência de que é portador. O candidato com deficiência 
concorrerá às vagas existentes ou as que surgirem dentro do 
prazo de validade do Concurso.

5.2. Ficam reservadas 10% do total de vagas existentes por 
Unidade aos candidatos com deficiência (nos termos do art. 37, 
VIII, da Constituição Federal, do art. 1º, da Lei Complementar 
683/1992, c.c. art. 10 da Lei Complementar 1.118/2010, e do art. 
15, § 1º, Resolução CNMP 81/2012), conforme item 2.2.

5.2.1. Em respeito às demais vagas que surgirem ou forem 
criadas no prazo de validade do Concurso, observar-se-á o 
disposto no item 5.2, deste edital, garantindo-se o patamar 
mínimo de 10% a candidato da lista especial de pessoas com 
deficiência, por ordem de classificação para provimento dos 
cargos, considerando-se cada regional individualmente.

5.3. Os candidatos com deficiência, que pretendam fazer 
uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do 
artigo 37 da Constituição Federal e no Decreto n. 6.949, de 
25-08-2009, artigo 2° da Lei 13.146/15, e na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça deverão declarar no formulário de 
inscrição a natureza e o grau de incapacidade que apresentam, 
para se beneficiarem da reserva de vagas.

5.3.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar 
se as atribuições do cargo especificadas no ITEM 3 – DAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.

5.4. O candidato deverá declarar e especificar, na ficha de 
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, se necessitará de 
tratamento diferenciado na realização de prova, observado o 
disposto no artigo 2° da Lei Brasileira de Inclusão e na Sumula 
377 do Superior Tribunal de Justiça, e no período de inscrição, 
entregar os documentos nas alíneas “a” e “b” deste item, 
pessoalmente ou por procurador na secretaria da Escola 
Superior do Ministério Público ou em qualquer Área 
Regional, das 11h30 às 18h30 (constantes do Anexo I):

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova ou uso de equipamento de tecnologia 
assistiva;

b) dados pessoais: nome completo, e cópias simples dos 
documentos RG e CPF, anexados ao

relatório e informar a condição especial de que necessita.
5.5. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas 

definidas pelo artigo 2º da Lei 13.146/2015.
5.6. As inscrições dos candidatos com deficiência serão exa-

minadas por equipe multiprofissional constituída pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo, nos termos e para os fins do art. 
18 da Resolução 81, de 31-01-2012, do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

5.7. Os candidatos que não comprovarem a deficiência nos 
termos deste Capítulo não terão suas inscrições deferidas na 
lista especial, mas permanecerão no certame sem possibilidade 
de concorrer em vagas reservadas.

5.8. O tempo para a realização das provas, e tão somente 
neste caso, a que as pessoas com deficiência serão submetidas 
poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em 
conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da 
deficiência (artigo 2º, § 4º, da L.C. 683/92, alterada pela L.C. 
932/02).

5.9. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que 
necessitar de condições especiais

para a realização das provas deverá observar os itens e 
subitens do Capítulo 5, deste Edital.

5.10. O candidato com deficiência participará do certame 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos 
do artigo 2º da L.C. 683/92, garantidas as condições especiais 
necessárias à sua participação no certame.

5.11. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser 
pessoa com deficiência, ou aquele que se declarar e não atender 
ao solicitado na alínea “a” do subitem 5.4. deste Capítulo, não 
será considerado pessoa com deficiência e não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação.

5.12. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer 
inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de pessoa 
com deficiência.

5.13. O candidato inscrito como pessoa com deficiência, 
considerado habilitado na prova objetiva e que atender ao dis-
posto no item 5.4. deste Capítulo, será convocado para perícia 
médica, na cidade de São Paulo - SP, para verificação da compa-
tibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo, por especialista na área de deficiência de cada candidato, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias, conta-
dos do respectivo exame.

5.13.1. A perícia médica poderá ser realizada durante o 
Concurso, não podendo ser configurada a garantia de vaga 
no Certame, uma vez que o candidato deverá ser aprovado e 
classificado em todas as fases.

5.14. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candi-
dato, desde que por ele requerido, constituir-se-á, no prazo de 
5 (cinco) dias, contados da data da divulgação do resultado do 
respectivo exame, junta médica para nova inspeção, da qual 
poderá participar profissional indicado pelo interessado.

5.14.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da realização do 
exame.

5.15. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 683/92.

5.16. Findo o prazo estabelecido no subitem 5.13, deste 
Capítulo, serão divulgadas as Listas de Classificação Definitiva 
Geral e as listas Especiais, das quais serão excluídas as pessoas 
com deficiência, consideradas inaptas para o exercício do cargo.

5.17. Será excluído da Lista Especial o candidato que não 
tiver comprovada a deficiência declarada ou não comparecer no 
dia, hora e local marcado para a realização da perícia médica 
passando a figurar apenas na Lista de Classificação Definitiva 
Geral.

5.18. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou ausência do candidato com 
deficiência à avaliação de que trata o subitem 5.13.

5.19. A não observância, pelo candidato, de quaisquer 
disposições deste Capítulo, implicará na perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência 
e aos negros.

5.20. Não havendo candidatos aprovados para as vagas 
reservadas às pessoas com deficiência, será elaborada somente 
a Lista de Classificação Definitiva Geral.

2. DAS VAGAS
2.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento das 

vagas existentes nas regiões (Capital, Grande São Paulo e Inte-
rior), assim distribuídas no Anexo II deste Edital, bem como 
das que vierem a surgir durante a validade do processo seletivo.

2.2. Ficam reservadas 10% do total de vagas existentes por 
Unidade aos candidatos com deficiência (nos termos do art. 37, 
VIII, da Constituição Federal, do art. 1º, da Lei Complementar 
683/1992, c.c. art. 10 da Lei Complementar 1.118/2010, e do 
art. 15, § 1º, Resolução CNMP 81/2012) e 20% aos candidatos 
negros (nos termos da Resolução n. 203/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça e na Resolução 548/2015 do STF) que serão 
chamados por ordem de classificação, na seguinte sequência:

1º chamado: G - Lista Geral
2º chamado: G – Lista Geral
3º chamado: N – Lista Especial de Candidatos Negros
4º chamado: G – Lista Geral
5º chamado: D – Lista Especial de Candidatos com Defi-

ciência
6º chamado: G – Lista Geral
7º chamado: G – Lista Geral
8º chamado: N – Lista Especial de Candidatos Negros
9º chamado: G – Lista Geral
10º chamado: G – Lista Geral
O resultado final será divulgado em três listas, sendo que a 

primeira conterá a classificação geral de todos os candidatos, a 
segunda somente a classificação dos candidatos com deficiência 
e a terceira somente a classificação dos candidatos negros, 
conforme itens 5 e 6 respectivamente.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Incumbe ao estagiário, no exercício de suas funções auxi-

liares (artigo 86 da Lei Complementar n. 734, de 26-11-1993 e 
artigo 33 do Ato Normativo 1.017-PGJ):

I — o levantamento de dados necessários ou convenientes 
ao correspondente exercício funcional;

II — o acompanhamento das diligências de investigação de 
que for incumbido;

III — o estudo das matérias que lhe sejam confiadas, pro-
pondo a adoção dos procedimentos consequentes;

IV — o atendimento ao público, nos limites da orientação 
que venha a receber;

V — o controle da movimentação dos autos de processos 
administrativos ou judiciais, acompanhando a realização dos 
correspondentes atos e termos;

VI - a execução dos serviços de digitação, correspondência, 
escrituração, registro e arquivo, que lhe forem atribuídos;

VII - o desempenho de quaisquer outras atividades com-
patíveis.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certifi-

car-se de todos os requisitos exigidos, nos termos deste Edital e 
Ato Normativo 1.017/17, bem como em eventuais aditamentos 
e instruções específicas para a realização do certame, acerca das 
quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela 
“internet”, na página eletrônica da Escola Superior do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo (www.esmp.mpsp.mp.br), 
das 11h do dia 13 de setembro até às 17h do dia 27-09-
2019, observando-se o horário oficial do Estado de São Paulo. 
Em caso de dúvidas, o candidato deverá enviá-las para o e-mail: 
esmp-concurso@mpsp.mp.br.

4.2.1. O período de inscrições poderá ser prorrogado, por 
necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério do 
Ministério Público do Estado de São Paulo.

4.3. Para inscrever-se o candidato deverá:
I – acessar o “link” correlato ao concurso público na página 

eletrônica da Escola Superior do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (www.esmp.mpsp.mp.br) durante o período da 
inscrição e preencher o formulário de inscrição;

II - conferir rigorosamente seus dados na ficha de inscrição, 
estando ciente que, após a efetivação, as alterações necessárias 
somente poderão ser realizadas no sistema inscrição pelo pró-
prio candidato até às 17h do dia 27-09-2019;

III – Ao se inscrever, o candidato deverá indicar uma Área 
Regional onde pretende estagiar e nela obrigatoriamente rea-
lizará a prova (o rol das cidades e suas respectivas regionais 
poderão ser verificadas pelo link: http://www.mpsp.mp.br/portal/
page/portal/Promotorias_de_Justica);

IV – gerar o boleto bancário para efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no valor de R$ 80,00. O vencimento do 
boleto será o dia da inscrição. Caso não efetue o pagamento 
nesse dia, será possível reemiti-lo, até a data e horário limite 
para o encerramento das inscrições, clicando em remissão de 
boleto 2ª via, que está no e-mail de confirmação da inscrição.

4.4. O Ministério Público do Estado de São Paulo não se res-
ponsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por moti-
vos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 
outros fatores que impossibilitarem a transferência de dados.

4.5. É vedada a inscrição pela via postal, por e-mail ou por 
outro meio eletrônico. A inscrição que não atenda a todos os 
requisitos fixados será cancelada, a qualquer tempo.

4.6. Não será aceito pedido de devolução do pagamento do 
valor da taxa de inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.

4.7. As inscrições serão aceitas somente após o pagamento 
da taxa de inscrição. Serão tornadas sem efeito as solicitações 
de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a data 
estabelecida no item 4.2 deste capítulo, não sendo devido ao 
candidato qualquer ressarcimento da importância paga após a 
data de encerramento das inscrições.

4.8. O candidato será dispensado do pagamento da taxa 
de inscrição se não dispuser de condições financeiras para 
suportá-la.

4.8.1. Considera-se sem condições financeiras para suportar 
a taxa de inscrição o candidato cuja renda familiar per capita 
mensal não ultrapassar o valor correspondente a um salário-
-mínimo e meio, assim declarado mediante simples afirmação 
assinada pelo candidato, dispensado o reconhecimento de firma 
em cartório.

4.8.2. O candidato que pretenda gozar da isenção deverá 
obrigatoriamente preencher o formulário de inscrição do con-
curso e, em seguida, entregar declaração de próprio punho, 
mediante simples afirmação, sob as penas da lei e de ser 
eliminado automaticamente do concurso, em qualquer fase, se 
documento material ou ideologicamente falso. A entrega deverá 
ser feita pessoalmente ou por procurador, na secretaria da Esco-
la Superior do Ministério Público ou em qualquer Área Regional 
(constantes do Anexo I), nos dias 13, 16 e 17-09-2019, das 
11h30 às 18h30. Não será necessário reconhecimento de firma 
em cartório.

4.8.3. Não serão recebidas declarações de isenção entre-
gues fora do prazo estabelecido neste edital, nem a remessa de 
documento por correio ou outro meio eletrônico para compro-
vação da ausência de condições financeiras.

4.9. A partir do dia 23-09-2019 o candidato deverá veri-
ficar no endereço eletrônico da Escola Superior do Ministério 
Público (www.esmp.mpsp.mp.br) os resultados da análise dos 
requerimentos de isenção do pagamento da inscrição.

 4.9.1. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção 
indeferidos e queiram participar do certame deverão efetuar o 
pagamento do boleto enviado no e-mail de indeferimento, no 
prazo estabelecido no item 4.2.

 4.9.2. O candidato que não regularizar sua inscrição por 
meio do pagamento do boleto terá o pedido de inscrição invali-
dado.

4.10. O deferimento da inscrição preliminar poderá ser 
revisto pela Comissão do Concurso, a qualquer tempo, se for 
verificada a falsidade de qualquer declaração ou de documento 
apresentado.

Gabriel Rigoldi Vidal; Gaspar Pereira da Silva Junior; Giullio 
Chieregatti Saraiva; Guilherme Chaves Nascimento; Gustavo 
Luis de Oliveira Zampronho; Hamilton Fernando Lisi; Herbert 
Wylliam Vitor de Souza Oliveira; Herivelto de Almeida; Hermes 
Duarte Morais; Ivan Cintra Borges; Jamile Tavares; Jose Ademir 
Campos Borges; Jose Carlos Gallucci Thome; Jose Carlos Mon-
teiro; Jose Claudio Zan; Jose Gaspar Figueiredo Menna Barreto; 
Jose Vicente Pinto Ferreira; Julia Alves Camargo Butzer; Karina 
Beschizza Cione; Lais Fernanda Silva; Leandro Viola; Leonardo 
Bellini de Castro; Leonardo Leonel Romanelli; Lilian Fruet; Lucas 
Corradini da Silva; Luciano Garcia Ribeiro; Luis Henrique Paccag-
nella; Luis Henrique Rodrigues de Almeida; Luiz Carlos Santos 
Oliveira; Luiz Henrique Pacini Costa; Manoel Jose Berça; Marcel 
Zanin Bombardi; Marcelo Buffulin Mizuno; Marcelo Sperandio 
Felipe; Marco Aurelio Bernarde de Almeida; Marcos Tadeu Rioli; 
Marcus Tulio Alves Nicolino; Maria Julia Camara Facchin Galati; 
Marilia Bononi Francisco; Mario Jose Correa de Paula; Mario 
Suguiyama Junior; Mauricio Lins Ferraz; Naul Luiz Felca; Neiva 
Paula Paccola Carnielli Pereira; Noemi Correa; Osvaldo Bianchini 
Veronez Filho; Patricia Frighetto Gasparini; Patricia Lacerda 
Pavani Couvre; Patricia Sguerra Vita e Castro; Paulo Cesar Souza 
Assef; Paulo Jose Freire Teotonio; Ramon Lopes Neto; Raquel Eli 
Stein Matheus; Raul de Mello Franco Junior; Reinaldo Lucas de 
Melo; Renata Caldeira Costa Piccirilo Colafemina; Renato Dias 
de Castro Freitas; Roberto Abdul Nour; Roberto Marcio Rago-
nezi Francisco; Sebastiao Donizete Lopes dos Santos; Sebastiao 
Sergio da Silveira; Sergio Domingos de Oliveira; Sergio Martin 
Piovesan de Oliveira; Tania Regina Golmia Camilles; Tania de 
Andrade; Telma Regina Fernandes Rego Pagoto; Vinicius Barbosa 
Scolanzi; Vinicius Henriques de Resende; Walter Manoel Alcausa 
Lopes; Wanderley Baptista da Trindade Junior; William Daniel 
Inacio; Yara Jerozolimski

 Avisos de 4-9-2019
nº 358/2019 – PGJ
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições 

legais, AVISA aos Senhores Promotores de Justiça abaixo rela-
cionados, cujas férias constam da escala do mês de NOVEM-
BRO, que deverão confirmar, através do SIS MP-INTEGRADO 
- RH DIGITAL, impreterivelmente até o dia 16-09-2019, 
o propósito de gozá-las, observando-se que a AUSÊNCIA DE 
CONFIRMAÇÃO ACARRETARÁ O INDEFERIMENTO DO GOZO, 
que ficará para outra oportunidade. Ressalta, outrossim, que 
devem ser observadas as orientações constantes do Aviso 
312/2019-PGJ. Por fim, não há necessidade de confirmação do 
gozo das férias para aqueles que já formalizaram requerimento 
via RH Digital.

30 DIAS:
Claudia Ferreira Mac Dowell; Fabiana Lima Vidal Rio; 

Fernanda Peixoto Cassiano; Gabriella Lanza Passos; Giovana 
Corazza Nunes Cortez; Joacil da Silva Cambuim; Joao Carlos de 
Moraes; Juliana Montezuma Lacerda; Lais Fernanda Silva; Maria 
Claudia Cruz de Oliveira; Marina França Faria Pestana; Monize 
Flavia Pompeo; Reinaldo Iori Neto; Vera Lucia Acayaba de Toledo

15 DIAS:
Angelica Ramos de Frias Sigollo (16 a 30)
Carmen Lucia Pantaleao de Mello Cornacchioni (1 a 15)
Elaine Taborda de Avila (16 a 30)
Fernanda Queiroz Karan Franco (16 a 30)
Ivan Carneiro Castanheiro (1 a 15)
Karina Yukime Ichikawa Vicenzotto (1 a 15)
Luiz Fernando Garcia (16 a 30)
Nilza Pinheiro Chaim (1 a 15)
Patricia Simoes de Castro (1 a 15)
Renata Calazans Nasraui (16 a 30)
Renata Pires Smith da Silva (1 a 15)
Ricardo Manuel Castro (1 a 15)
Sandra Diogo Teixeira (16 a 30)
 nº 361/2019 – PGJ
O Procurador-Geral de Justiça, no uso das atribuições 

legais, a pedido da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos 
e Inclusão Social da Capital e do Núcleo de Execuções Criminais 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
Criminais CAOCRIM, AVISA aos senhores Promotores de Justiça 
com atribuição em execução criminal que nas visitas às unidades 
prisionais do Estado deve ser fiscalizada também a observância 
dos direitos assegurados à população LGBT encarcerada, nos 
termos da Resolução SAP 11, de 30-1-2014 e da Resolução Con-
junta CNPCP 1, de 15-04-2014; e uma vez constatada violação, 
a notícia deve ser encaminhada à Coordenação de Políticas para 
a Diversidade Sexual da Secretaria Estadual de Justiça e Cidada-
nia, de modo a propiciar a apuração administrativa da infração 
prevista na Lei Estadual 10.948/2001, sem prejuízo da adoção de 
outras medidas que reputem cabíveis.

 Avisos de 06-09-2019
nº 366/2019 – PGJ
Tendo em vista a aposentadoria da titular do Gabinete 94, 

do Edifício da Rua Rafael de Barros, 232, localizado nesta Capi-
tal, e o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, do Ato Normativo 
626/2010, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribui-
ções legais, AVISA aos Excelentíssimos Procuradores de Justiça 
interessados em se TRANSFERIR do atual gabinete para o acima 
indicado, que poderão manifestar interesse nesse sentido, até o 
dia 11-09-2019, exclusivamente pelo email 2instanciadesigna@
mpsp.mp.br.

 nº 367/2019 – PGJ
Tendo em vista a aposentadoria do titular do Gabinete 

1109, do Edifício da Rua Treze de Maio, 1.259, localizado nesta 
Capital, e o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, do Ato Norma-
tivo 626/2010, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas 
atribuições legais, AVISA aos Excelentíssimos Procuradores de 
Justiça interessados em se TRANSFERIR do atual gabinete para o 
acima indicado, que poderão manifestar interesse nesse sentido, 
até o dia 11-09-2019, exclusivamente pelo email 2instanciade-
signa@mpsp.mp.br.

 Aviso de 9-9-2019
nº 368/2019-PGJ
24º CONCURSO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – Graduação na Área de Direito
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os inte-
ressados que, de conformidade com a disciplina da Lei Comple-
mentar n. 734, de 26-11-1993, e nos termos do Ato Normativo 
1017/2017-PGJ, torna pública a abertura de processo seletivo 
para provimento de 600 (seiscentas) vagas de estágio de 
graduação na área de Direito, existentes até o término do 
certame, fixadas pelo Ato n. 037/2019-PGJ, de 28-05-2019, sem 
prejuízo das que vierem a surgir durante a validade do processo 
seletivo.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O estágio compreende o exercício transitório de 

funções auxiliares nos órgãos administrativos, de apoio ou de 
execução do Ministério Público (artigo 76 da Lei Complementar 
n. 734, de 26-11-1993).

1.2. O estágio não confere vínculo empregatício com o Esta-
do, sendo vedado estender ao estagiário direitos ou vantagens 
assegurados aos servidores ou membros do Ministério Público 
(artigo 79 da Lei Complementar n. 734, de 26-11-1993).

1.3. A jornada de atividade do estagiário é de 20 (vinte) 
horas semanais, compatível com o período do curso, sendo 
obrigatório o comparecimento diário para jornada de quatro 
horas (artigo 87 da Lei Complementar n. 734, de 26-11-1993).

1.4. O acompanhamento do estágio será realizado pelo 
Núcleo de Estágio do Ministério Público (artigo 5º, Ato Norma-
tivo PGJ 1017/2017).

1.5. O estagiário receberá bolsa mensal, devida a título 
de ajuda de custo, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, 
cujo valor será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
atualmente em R$ 750,00, conforme Ato Normativo 1055-PGJ, 
de 25-10-2017.

 II - ATOS

 II - ATOS
Ato do Procurador-Geral de Justiça de 9-9-2019
O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 85, 
inciso I da Lei Complementar 734, de 26-11-1993, DESLIGA, a 
pedido, os seguintes estagiários – ensino superior graduação 
- Direito:

ÁREA REGIONAL DA CAPITAL
FLAVIA DOS SANTOS DA CRUZ, CPF 478.096.268-41, PJ DE 

DIREITOS HUMANOS, a partir de 11-09-2019 (Pt. 64.217/19).
VANESSA GARCIA DE OLIVEIRA, CPF 357.584.018-03, 1ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL, a partir de 
11-09-2019 (Pt. 69.404/19).

ÁREA REGIONAL DE ARAÇATUBA
AMANDA QUIDEROLI LUZ, CPF 470.334.978-73, PJ DE 

BIRIGUI, a partir de 11-09-2019 (Pt. 61.083/19).
BRUNO MESSIAS RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 453.979.838-

37, PJ CÍVEL DE ARAÇATUBA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
57.330/19).

ÁREA REGIONAL DE BAURU
GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA E SILVA, CPF 456.079.958-

01, PJ CÍVEL DE MARÍLIA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 63.001/19).
GIOVANNA LAIRA RIBEIRO ZANATA FERRI, CPF 

431.576.118-44, PJ CÍVEL DE BAURU, a partir de 11-09-2019 
(Pt. 57.325/19).

KELLY DA SILVA PEREIRA, CPF 464.107.898-07, PJ DE 
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
60.636/19).

MICHELE CRISTIANE BOLOGNESI, CPF 410.201.498-50, PJ 
CÍVEL DE MARÍLIA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 60.903/19).

MONICA DE ARRUDA MARTINS, CPF 455.314.258-99, PJ 
CÍVEL DE BAURU, a partir de 11-09-2019 (Pt. 60.896/19).

ÁREA REGIONAL DE CAMPINAS
BRUNO MIGUEL DO PRADO ZULLI DE LIMA, CPF 

465.960.678-31, PJ DE SUMARÉ, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
61.099/19).

GABRIEL NEIVA GUERRA BUENO, CPF 464.070.428-36, 
PJ CRIMINAL DE CAMPINAS, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
59.557/19).

ÁREA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
LUCAS HENRIQUE EIRA DA MOTTA, CPF 446.818.358-62, PJ 

DE LUCÉLIA, a partir de 10-09-2019 (Pt. 64.402/19).
ÁREA REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
BEATRIZ RANGON THOMAZINI, CPF 441.946.078-48, PJ 

DE SANTA ROSA DO VITERBO, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
53.822/19).

BRUNA ROBERTA DOS SANTOS, CPF 446.371.708-69, 
PJ CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
61.367/19).

ÁREA REGIONAL DE SANTOS
MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA, CPF 053.293.774-04, 

PJ CÍVEL DE SANTOS, a partir de 09-09-2019 (Pt. 65.078/19).
ÁREA REGIONAL DE SÃO JOSÉ RIO PRETO
INGRID CASTILHERI PEREIRA, CPF 453.813.848-74, PJ DE 

JOSÉ BONIFÁCIO, a partir de 11-09-2019 (Pt. 60.900/19).
IZABELA CRISTINE GARCIA, CPF 438.991.588-65, PJ CRI-

MINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a partir de 11-09-2019 
(Pt. 59.787/19).

JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA, CPF 395.949.778-41, PJ 
CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
59.554/19).

RAISSA LIZIERO GARBIN, CPF 442.996.668-01, PJ DE URU-
PÊS, a partir de 11-09-2019 (Pt. 59.660/19).

ÁREA REGIONAL DE SOROCABA
ALEXANDRE FRANCO, CPF 393.629.188-89, PJ DE MAIRIN-

QUE, a partir de 11-09-2019 (Pt. 62.258/19).
GIUSEPPE BUSNELLO DE DONNO, CPF 417.930.118-00, 

PJ CRIMINAL DE SOROCABA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
64.382/19).

LARISSA DOS SANTOS, CPF 314.730.308-03, PJ CÍVEL DE 
SOROCABA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 56.536/19).

WALLACE MARQUES DOS SANTOS, CPF 423.582.938-
65, PJ CRIMINAL DE SOROCABA, a partir de 11-09-2019 (Pt. 
64.450/19).

ÁREA REGIONAL DE TAUBATÉ
FLAVIA TATIELE PAULINA DE JESUS ALMEIDA, CPF 

131.336.856-35, PJ DE CACHOEIRA PAULISTA, a partir de 
11-09-2019 (Pt. 64.408/19).

LUCAS PFALTZGRAFF ANTONELLI, CPF 451.668.928-60, PJ 
CRIMINAL DE TAUBATÉ, a partir de 11-09-2019 (Pt. 64.442/19).

MATHEUS SOARES REHDER, CPF 432.348.598-09, PJ CRIMI-
NAL DE TAUBATÉ, a partir de 11-09-2019 (Pt. 63.960/19).

 III - AVISOS

 III - Avisos
Avisos de 19-8-2019
nº 322/2019 – PGJ
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e 

a pedido do CAO Cível e de Tutela Coletiva - Centro de Apoio de 
Infância e Juventude e Idoso, informa aos Senhores Promotores 
de Justiça, com atribuição na área da Infância e Juventude, que 
fiscalizam o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de 
2019, que caso tenham necessidade de indicação de Promotor(a) 
de Justiça para auxiliar na fiscalização no dia da votação dos(as) 
candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es) – em 
06/10/19 – que encaminhem e-mail para designa@mpsp.mp.br, 
indicando, se possível, o P.J. interessado. O PEDIDO DEVE SER 
ANTECIPADO E EFETUADO ATÉ O DIA 13/09/19. .

Republicado por necessidade de retificação - D.O. de 20, 
22 e 26/08/19.

 nº 323/2019 – PGJ
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e 

a pedido do CAO Cível e de Tutela Coletiva - Centro de Apoio de 
Infância e Juventude e Idoso, informa aos Senhores Promotores 
de Justiça, com atribuição na área da Infância e Juventude, 
que fiscalizam o Processo de Escolha dos Conselheiros Tute-
lares de 2019, que caso tenham necessidade de convocação 
de servidor(es) para o dia da votação dos(as) candidatos(as) 
a membros do Conselho(s) Tutelar(es) – em 06/10/19 – que 
encaminhem e-mail para dg@mpsp.mp.br . O pedido deve ser 
efetuado até 30-09-2019 .

 Aviso de 3-9-2019
nº 353/2019 – PGJ
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribui-

ções legais, CONVIDA os Senhores Promotores de Justiça da 
Área Regional de Ribeirão Preto abaixo relacionados, para 
Reunião de trabalho que ocorrerá no dia 18-09-2019, às 18h30, 
no auditório da Sede do Ministério Público em Ribeirão Preto 
localizado na Rua Otto Benz,1070 (térreo). Ficam convidados, 
ainda, todos os membros da Instituição que prefiram compare-
cer a este evento, sem prejuízo da reunião que ocorrerá em sua 
própria Área Regional.

Adinan Aparecido de Oliveira; Alexandre Marcos Pereira; 
Allyson Fernando Venega Coradini; Alvaro Andre Cruz Junior; 
Ana Carla Froes Ribeiro Tosta; Ana Maria Romano; Antonio 
Ernesto Gabrielli Trindade; Aroldo Costa Filho; Bruno Paiva 
Tilelli de Almeida; Carlos Alberto Goulart Ferreira; Carlos Alberto 
Melluso Junior; Carlos Cezar Barbosa; Carlos Eduardo Devos de 
Melo; Carlos Macayochi de Oliveira Otuski; Claudia Maria Lico 
Habib Tofano; Cleber Pereira Defina; Daniel Jose de Angelis; 
Daniela Baldan Rein; Denise Alessandra Monteiro Mendes; Elio 
Daldegan Junior; Eliseu Jose Berardo Gonçalves; Ethel Cipele; 
Fabio Roberto Rossi Constantini; Fernanda Gomez Damico; 
Fernanda Hamada Segatto; Fernando Antonio Abujamra; Flavio 
Jose da Costa; Flavio Okamoto; Frederico Francis Mellone de 
Camargo; Frederico Liserre Barruffini; Gabriel Marson Junqueira; 

signa@mpsp.mp.br.
Aviso de 9-9-2019
nº 368/2019-PGJ
24º CONCURSO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – Graduação na Área de Direito
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 IV - DESPACHOS

 IV – Despachos
Despacho do Procurador Geral de Justiça de 09-09-2019
Protocolado 65.849/2019 (juntado ao Pt. 117.917/2011-

MPSP)
Interessado: Gustavo dos Reis Gazzola, 2º Promotor de 

Justiça de Sorocaba.
Assunto: Autorização para exercício de magistério fora da 

Comarca em que exerce a titularidade de seu cargo
No protocolado acima mencionado o Procurador-Geral de 

Justiça proferiu o seguinte despacho: Defiro o solicitado, visto 
atendidos os pressupostos legais e em face de manifestação 
favorável da Egrégia Corregedoria-Geral do Ministério Públi

 V - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

 A - CRIMINAIS

 V - Competência Originária
A - Criminais
Protocolado 106.194/2018 – PGJ
Interessado: Doutor Flávio Leão de Carvalho (Promotor de 

Justiça) e outros
Decisão: Promovido o arquivamento do procedimento
Protocolado 68.856/2019 – PGJ
Interessado: Doutor Cristiano Cesar Ceolin (Juiz de Direito)
Decisão: Promovido o arquivamento do procedimento
Protocolado 55.106/2015 - A – PGJ
Interessado: Doutor Fernando Goes Grosso (Promotor de 

Justiça)
Decisão: Promovido o arquivamento do procedimento

 CONSELHO SUPERIOR

 Edital de 3-9-2019
O Procurador Geral de Justiça, e Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, FAZ 
SABER que se acham abertas até o próximo dia 13-09-2019 (cf. 
RICSMP, art.56, parágrafo único) as inscrições ao concurso para 
os cargos vagos, adiante indicados.

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE 
POR INTERMÉDIO DO RH DIGITAL, DENTRO DO SIS MP 
INTEGRADO – SOLICITAÇÕES – PROVIMENTO DE CARGOS

ENTRÂNCIA FINAL
REMOÇÃO ANTIGUIDADE
5º Promotor de Justiça Militar *
5º Promotor de Justiça de Sertãozinho
67º Promotor de Justiça da Capital
100º Promotor de Justiça da Capital
8º Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo
105º Promotor de Justiça da Capital
86º Promotor de Justiça da Capital
30º Promotor de Justiça de Guarulhos
7º Promotor de Justiça de Santo André
6º Promotor de Justiça de Sumaré
1º Promotor de Justiça Cível
9º Promotor de Justiça Cível de Santo Amaro
1º Promotor de Justiça Cível de São Miguel Paulista
8º Promotor de Justiça Criminal
24º Promotor de Justiça Criminal
39º Promotor de Justiça Criminal
62º Promotor de Justiça Criminal
17º Promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência 

Doméstica
4º Promotor de Justiça de Mandados de Segurança
REMOÇÃO MERECIMENTO
1º Promotor de Justiça Criminal de Santana
4º Promotor de Justiça de Caraguatatuba *
7º Promotor de Justiça de Franca
68º Promotor de Justiça da Capital
27º Promotor de Justiça de Guarulhos
15º Promotor de Justiça de Santos
33º Promotor de Justiça da Capital
2º Promotor de Justiça de Guarulhos
8º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes
16º Promotor de Justiça de Santos
3º Promotor de Justiça do Consumidor
6º Promotor de Justiça Cível
12º Promotor de Justiça Cível de Santo Amaro
6º Promotor de Justiça Criminal
15º Promotor de Justiça Criminal
37º Promotor de Justiça Criminal
59º Promotor de Justiça Criminal
78º Promotor de Justiça Criminal
4º Promotor de Justiça de Falências
5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social
PROMOÇÃO ANTIGUIDADE
1º Promotor de Justiça de Barretos *
32º Promotor de Justiça de Guarulhos *
46º Promotor de Justiça da Capital
6º Promotor de Justiça de Itaquaquecetuba
9º Promotor de Justiça de Sorocaba
5º Promotor de Justiça de Araraquara
3º Promotor de Justiça de Presidente Prudente
1º Promotor de Justiça de Taubaté
10º Promotor de Justiça de Diadema
4º Promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos
5º Promotor de Justiça de Mauá
PROMOÇÃO MERECIMENTO
2º Promotor de Justiça de Caraguatatuba *
3º Promotor de Justiça de Itapeva *
2º Promotor de Justiça de Itapeva *
15º Promotor de Justiça da Capital
14º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes
12º Promotor de Justiça de Sorocaba
17º Promotor de Justiça de Santo André
16 º Promotor de Justiça São José do Rio Preto
6º Promotor de Justiça de Diadema
2º Promotor de Justiça de Fernandópolis
3º Promotor de Justiça de Itapecerica da Serra
15º Promotor de Justiça de Ribeirão Preto
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA
REMOÇÃO ANTIGUIDADE
2º Promotor de Justiça de Leme
REMOÇÃO MERECIMENTO
3º Promotor de Justiça de Votorantim
PROMOÇÃO ANTIGUIDADE
5º Promotor de Justiça de Olímpia *
2º Promotor de Justiça de Caieiras
2º Promotor de Justiça de Cajamar
2º Promotor de Justiça de Embu-Guaçu
2º Promotor de Justiça de Ibiúna
2º Promotor de Justiça de Taquaritinga
PROMOÇÃO MERECIMENTO
3º Promotor de Justiça de Arujá
1º Promotor de Justiça de Cajamar
4º Promotor de Justiça de Cruzeiro
4º Promotor de Justiça de Franco da Rocha
4º Promotor de Justiça de Ribeirão Pires
4º Promotor de Justiça de Taquaritinga
*Obs.: Em razão do interesse público que demanda o 

efetivo provimento dos cargos novos, bem como daqueles que 
se encontram vagos desde o concurso anterior, em virtude do 
exercício de opções pelos colegas que para eles foram providos, 
ficam os candidatos advertidos de que, nos termos do art. 155, 
§ 2º, da LCE 734/93, eventuais novos pedidos de opção nesses 
cargos serão indeferidos.

e) comprovante de residência;
f) duas fotografias coloridas datadas há menos de um ano, 

de tamanho 3x4 cm.
10.4. No ato da designação o candidato informará, median-

te declaração escrita e assinada:
a) a existência ou inexistência de casamento ou de união 

estável ou, ainda, de vínculo de parentesco até o terceiro grau 
inclusive, com membro do Ministério Público ou servidor investi-
do em cargo de assessoramento, chefia e direção;

b) que não desempenha qualquer vínculo profissional ou 
de estágio, ainda que informal, com outro ramo do Ministério 
Público, com advogado ou sociedade de advogados, instituições 
e empresas estatais ou privadas, ou ocupante de cargo, emprego 
ou função vinculados a órgãos ou entidades da administração 
pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 27, do Ato 
Normativo 1.017/2017-PGJ);

c) que não é titular de mandato eletivo federal, estadual, 
distrital ou municipal.

11. DA DESIGNAÇÃO, DA POSSE E EXERCÍCIO
11.1. O Procurador-Geral de Justiça publicará AVISO fixando 

data para que os candidatos aprovados no processo seletivo 
formalizem a aceitação de sua designação.

11.1.1. Na designação para a unidade de Ministério Público, 
serão observadas a ordem de classificação obtida no processo 
de seleção e as localidades da instituição de ensino em que se 
encontrem matriculados os candidatos e seus domicílios.

11.2. No caso de não aceitação das funções na unidade 
para a qual foi indicado ou na ausência de cumprimento das 
formalidades previstas no item 10, o candidato permanecerá na 
lista dos habilitados na prova eliminatória, logo após o último 
colocado, observada a ordem de classificação, aguardando futu-
ra e eventual indicação e convocação para fins de designação.

11.3. O estagiário exercerá suas funções nos órgãos admi-
nistrativos, de apoio ou de execução do Ministério Público.

11.3.1. É vedado ao estagiário exercer suas atribuições em 
órgão distinto daquele para o qual foi designado.

11.4. É vedada a designação de estagiário para atuar subor-
dinado a membro do Ministério Público ou a servidor investido 
em cargo de direção, chefia ou assessoramento que seja seu 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até terceiro grau, inclusive.

11.5. O estagiário tomará posse na Procuradoria-Geral de 
Justiça, junto ao Núcleo de Acompanhamento de Estágio, ou na 
unidade do Ministério Público em que for lotado.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os atos, convocações, avisos e comunicados relativos 

ao presente concurso serão publicados no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo, caderno executivo I. O acompanhamento de 
tais publicações é de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.2. O prazo de validade deste concurso será de 6 (seis) 
meses, a partir da publicação de seu resultado definitivo, poden-
do ser prorrogado por igual período e uma única vez, a critério 
do Procurador-Geral de Justiça.

12.3. Se o candidato aprovado não cumprir o disposto no 
Edital ou, manifestado interesse por determinada vaga, não 
entregar a documentação ou não tomar posse, perderá o direito 
à vaga e será eliminado do concurso, devendo ser providenciada 
a convocação de outros candidatos, até o número de vagas 
disponíveis, observada a ordem de classificação.

13. DAS MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DE ARGUIÇÃO
13.1. A prova para o concurso de estagiários graduação em 

Direito abrangerá as seguintes matérias:
I – Língua Portuguesa;
II - Princípios e Funções Constitucionais do Ministério 

Público;
III – Parte Geral do Código Penal;
IV – Parte Geral do Código Civil;
V - Teoria Geral do Processo;
VI – Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (Lei 

Complementar Estadual 734, de 26-11-1993) – artigos 76 a 96.
ANEXO I
Endereços da sede das Regionais:
a) Área Regional da Capital e Grande São Paulo I, II e III
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola 

Superior do Ministério Público
Rua Treze de Maio, n. 1259, Bela Vista (próximo ao metrô 

Brigadeiro)
São Paulo (SP) - Fone: (11) 3017-7990
b) Área Regional de Araçatuba
Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, n. 1261 – Bairro 

Saudade
Araçatuba (SP) – Fone (18) 3303-7480
c) Área Regional de Bauru
Av. Getúlio Vargas, 21-120 – Parque Jardim Europa
Bauru (SP) - Fone: (14) 3321-6605
d) Área Regional de Campinas
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 – térreo 

- Jd. Santana
Campinas (SP) - Fone: (19) 3578-8300
e) Área Regional de Franca
Avenida Presidente Vargas, 2350 – Recanto do Itambé
Franca (SP) - Fone: (16) 3723-9838
f) Área Regional de Piracicaba
Rua Almirante Barroso, n. 491 – Bairro São Judas
Piracicaba (SP) – Fone: (19) 3433-6185
g)Área Regional de Presidente Prudente
Rua Ribeiro de Barros, 630 - Jardim Aviação
Presidente Prudente (SP) - Fone: (18) 3221-9248
h) Área Regional Ribeirão Preto
Rua Alice Além Saadi, 855 – Nova Ribeirânia
Ribeirão Preto (SP) - Fone: (16) 3995-2200
i) Área Regional Santos
Rua Bittencourt, 141 - 1º andar - sala 17 - Vila Nova
Santos (SP) - Fone: (13) 3878-3300
j) Área Regional São José do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3539 - Centro
São José do Rio Preto (SP) - Fone: (17) 3121-4360
k) Área Regional Sorocaba
Rua Florindo Julio, n. 97 – Parque Campolim
Sorocaba (SP) - Fone: (15) 3231-6955
l) Área Regional Taubaté
Rua Humaitá, 187 - Centro
Taubaté (SP) - Fone: (12) 3232-7311
m) Área Regional Vale do Ribeira – Registro
Av. Clara Gianotti de Souza, n. 360/370 – Centro
Registro (SP) – Fones: (13) 3821-8061
ANEXO II
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS – DIREITO – 

Número de vagas atualmente existentes (04/07/2019)
ÁREA REGIONAL VAGAS
Araçatuba 20
Bauru 28
Campinas 36
Capital 158
Grande São Paulo I 26
Grande São Paulo II 06
Grande São Paulo III 18
Franca 18
Piracicaba 10
Presidente Prudente 44
Ribeirão Preto 18
Santos 30
São José do Rio Preto 20
Sorocaba 18
Taubaté 68
Vale do Ribeira 82

c) não apresentar o documento de identificação conforme o 
previsto na “alínea “b” do item 7.2;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver, durante a aplicação das provas, fazendo uso 
de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação 
(calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, celulares ligados, notebook, gravador 
e/ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens);

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização da prova;

g) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação 

da prova;
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 

porte;
j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
7.14. Os candidatos com deficiência participarão da prova 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao seu conteúdo e à sua avaliação, asseguradas apenas 
as condições especiais para a sua realização.

7.15. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação 
após 1h (uma hora) do seu início sem levar o caderno de pergun-
tas. Somente será admitida a saída do candidato com o caderno 
de perguntas ao término do período de aplicação da prova.

7.16. A permanência no local da prova será admitida a 
quem, incumbido de fiscalizar os trabalhos, tenha sido a tanto 
autorizado pelo Presidente da Comissão de Concurso.

8. DA PROVA E DO JULGAMENTO DO CONCURSO
8.1. A seleção e a classificação dos candidatos serão feitas 

com base na nota obtida na prova.
8.2. A cada questão será atribuído o valor de vinte e cinco 

centésimos, perfazendo ao final a soma total de 10 (dez) pontos.
8.3. A nota da prova será o somatório dos pontos atribuídos 

às questões.
8.4. Será desclassificado o candidato que não obtiver nota 

igual ou superior a 5 (cinco) na prova.
8.5. O caderno de provas de múltipla escolha e os respecti-

vos gabaritos serão divulgados no site da ESMP e publicados na 
Imprensa Oficial, abrindo-se o prazo de cinco dias para recursos.

8.6. Encerrada a prova e efetuada a sua correção, a Comis-
são de Concurso reunir-se-á para o julgamento do certame, 
proclamando em seguida o resultado de cada região, que será 
publicado no Diário Oficial.

8.7. A classificação final dos candidatos será obtida pela 
nota da prova.

8.7.1. Em caso de empate na classificação, terá preferência 
o candidato de idade mais avançada. Permanecendo o empate, 
será adotado o critério daquele que obtiver maior número de 
pontos nas matérias elencadas no item 13 deste Edital, segundo 
a ordem ali estabelecida.

8.8. A lista dos candidatos aprovados, relacionados por 
Região (Anexo II), será publicada no Diário Oficial do Estado 
(Poder Executivo - Seção I), pela ordem alfabética dos prenomes 
e na página do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/
Escola Superior do Ministério Público e do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, no link específico.

8.8.1. Haverá 3 (três) listas de classificação em cada Região 
(Anexo II), uma geral para todos os candidatos aprovados, 
a segunda somente com a classificação dos candidatos com 
deficiência e a terceira dos candidatos negros, enumerados em 
ordem de classificação.

9. DOS RECURSOS
9.1. Realizada a prova objetiva, o gabarito será publicado 

na Imprensa Oficial (dia 05/11/19), abrindo-se o prazo de cinco 
dias para recursos.

9.1.1. No prazo do recurso, o candidato, diretamente ou por 
intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, 
poderá arguir perante a Comissão de concurso, sob pena de pre-
clusão, a nulidade de questões por deficiência na sua elaboração 
e incorreção das alternativas apontadas.

9.1.2. A arguição deverá ser motivada, sob pena de não 
conhecimento.

9.2. A arguição deverá ser protocolada na Secretaria 
da Escola Superior do Ministério Público ou das Áreas 
Regionais (nos endereços constantes do Anexo I), no prazo 
descrito no item 9.1, que adotarão as seguintes providências:

a) levarão a arguição ao sistema de processamento, que 
receberá um número que torne a identificação inviolável, e que 
não será do conhecimento do candidato;

b) encaminharão a arguição, sem identificação do candi-
dato, à Comissão do Concurso, que julgará o pedido no prazo 
de 3 (três) dias.

9.3. Havendo mais de uma arguição, a Comissão de Con-
curso as reunirá para divulgação conjunta do resultado dos 
julgamentos.

9.4. Em nenhuma hipótese caberá recurso da decisão que 
apreciar a arguição.

9.5. Ultrapassado o prazo previsto no item 9.1. deste Edital 
e resolvidos os recursos, se apresentados, será publicado o 
gabarito definitivo e a lista dos aprovados.

10. DA DESIGNAÇÃO
10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça para o exercício de 
suas funções junto à unidade para a qual foram indicados, pelo 
período de até 2 (dois) anos.

10.2. São requisitos para a designação:
I - formalizar a aceitação das funções na unidade para a 

qual foi indicado;
II - ser brasileiro;
III - estar em dia com as obrigações militares, nos termos 

da legislação vigente;
IV - estar no gozo dos direitos políticos, nos termos da 

legislação vigente;
V - ter boa conduta, mediante a apresentação de certidões 

criminais e atestado firmado por membros do Ministério Público, 
Magistrados ou Professores da instituição de ensino por ele 
cursada;

VI - gozar de boa saúde e aptidão física e mental, compro-
vada por atestado médico;

VII - estar matriculado e frequentando regularmente insti-
tuição de ensino oficial ou reconhecida, com a especificação do 
turno de aula, devidamente atestado pela respectiva entidade. 
Somente serão designados os candidatos aprovados que esti-
verem matriculados a partir do antepenúltimo ano ou quinto 
semestre do curso de graduação, desde que não contem com 
mais de uma dependência de aprovação em qualquer disciplina 
de qualquer período anterior e estar a pelo menos 6 (seis) meses 
da conclusão do curso, assim considerado o último dia do ano 
acadêmico.

10.3. Para a designação, os estagiários aprovados no con-
curso deverão apresentar, nos prazos que vierem a ser fixados 
pelo Núcleo de Estágios, os seguintes documentos:

a) apresentação de cópia de R.G. e do CPF;
b) o termo de compromisso de estágio assinado pela 

instituição de ensino, pelo educando e, quando for o caso, pelo 
assistente legal deste último, por meio do qual terá ciência da 
duração do estágio e de suas atribuições, direitos, deveres e 
vedações, disciplinados nos Capítulos VII e VIII do Ato Normativo 
1.017/2017-PGJ;

c) declaração de que não possui nenhum dos vínculos men-
cionados na Seção I, art. 27, do Ato Normativo 1.017/2017-PGJ;

d) histórico escolar;

6. DOS CANDIDATOS NEGROS
6.1. Ficam reservadas aos candidatos negros 20% do 

total de vagas existentes por Unidade (segundo Resolução 
n. 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução 
548/2015 do STF), nos termos do item 2.2.

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

6.3. Os candidatos negros participarão do concurso público 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
respeita ao conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
para aprovação exigida para todos os demais candidatos, em 
todas as suas fases.

6.4. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas 
pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da 
apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal, na 
hipótese de constatação de declaração falsa.

6.4.1. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será 
eliminado do concurso e, se tiver sido nomeado, ficará sujeito à 
anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo 
em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.4.2. A verificação da falsidade da declaração de que trata 
o parágrafo anterior poderá ser feita a qualquer tempo por pro-
vocação ou por iniciativa da Administração Pública.

6.5. O candidato que optar por concorrer às vagas reserva-
das aos negros, ainda que aprovado dentro do número de vagas 
oferecidas à ampla concorrência, submeter-se-á a avaliação pela 
Comissão de Avaliação, que emitirá parecer quanto à veracidade 
e correção da autodeclaração prestada no ato da inscrição, 
quanto à condição de pessoa preta ou parda e o fenótipo do 
candidato.

6.6. A avaliação da Comissão de Avaliação quanto à 
condição de pessoa preta ou parda considerará os seguintes 
aspectos: a) auto declaração prestada pelo candidato no ato de 
inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) fenó-
tipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes 
da Comissão.

6.6.1. O candidato será considerado não enquadrado na 
condição de pessoa preta ou parda quando:

a) não comparecer perante a Equipe de avaliação na data 
designada;

b) a maioria dos integrantes da Equipe considerar o não 
atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato.

6.7. O candidato não enquadrado na condição de pessoa 
preta ou parda será comunicado do resultado ao final da avalia-
ção e será excluído da lista reservada aos negros, cabendo, em 
qualquer hipótese, recurso perante a Comissão do Concurso, no 
prazo de até dois dias úteis contados a partir do primeiro dia útil 
seguinte à ciência da comunicação ao candidato.

6.8. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente 
às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla con-
corrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.8.1. Os candidatos negros poderão optar por concorrerem 
às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a 
essa condição, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.9. Os candidatos negros aprovados dentro do número de 
vagas oferecidas para a ampla concorrência não serão compu-
tados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Lei 
12.990 de 09-06-2014).

6.10. Os candidatos negros aprovados para as vagas a 
eles destinadas e às reservadas para pessoas com deficiência, 
convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, 
deverão manifestar opção por uma delas.

6.10.1. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso 
os candidatos não se manifestem, serão nomeados dentro das 
vagas destinadas aos negros.

6.10.2. Em caso de desistência ou eliminação de candidato 
negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado.

6.11. Na hipótese de não haver candidatos negros aprova-
dos em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
ampla concorrência e preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

7. DA PROVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A prova será realizada na Capital e em cidades das 

Regiões citadas no item 2.1 deste Edital, no dia 03-11-2019 e, 
em locais a serem oportunamente especificadas e divulga-
dos pelo Diário Oficial do Estado (Poder Executivo - Seção 
I) e na página do Ministério Público do Estado de São 
Paulo e da Escola Superior do Ministério Público.

7.2. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a prova com antecedência mínima de 60 minutos, trajado 
adequadamente, munido de:

a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha 
macia; e

b) Original de um dos documentos de identificação a seguir:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de Órgão ou Conselho de classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), expedida nos 

termos da Lei Federal n. 9.503/97;
- Passaporte;
- Carteiras de Identidade, expedidas pelas Forças Armadas, 

Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares.
7.3. Somente será admitido na sala ou local de provas o 

candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “b” do item 7.2 e desde que permita, com clareza, a 
sua identificação.

7.4. O candidato que não apresentar o documento, confor-
me alínea “b” do item 7.2, não fará a prova, sendo considerado 
ausente e eliminado do Concurso.

7.5. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

7.6. Não será permitida a entrada de candidato na sala de 
provas, após o horário estabelecido para seu início.

7.7. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, 
para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

7.8. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

7.9. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferên-
cia do material entregue para a realização da prova.

7.10. A prova terá a duração de 2 (duas) horas e compre-
enderá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha sobre as 
matérias constantes no programa, item 13 deste edital.

7.11. Durante a prova não será permitida consulta biblio-
gráfica de qualquer espécie, nem utilização de qualquer equi-
pamento eletrônico.

7.11.1. O telefone celular, durante a realização da prova, 
deverá permanecer desligado e depositado em local indicado 
pela fiscalização do concurso.

7.12. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova 
sem o acompanhamento de um fiscal.

7.13. Será eliminado do Concurso de Estagiário o candi-
dato que:

a) não comparecer às provas, conforme convocação oficial, 
disponibilizada no site www.esmp.mpsp.mp.br, seja qual for o 
motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 
horário estabelecidos na Convocação;


