
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

COMISSÃO DE ESTÁGIO

EDITAL Nº 1/2015

Em  26 de fevereiro de 2015.

Processo  Seletivo  Público  para  formação do cadastro 
reserva  de  estagiários  de  nível  superior  para  o 
Ministério Público Federal no Maranhão.

A Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão (PR-MA) 

torna público o Processo Seletivo para formação do cadastro reserva de estagiários de 

nível superior, nos termos deste Edital.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O estágio acadêmico e o processo seletivo a que se referem este certame são 

regulados pelas disposições da  Portaria PGR/MPU nº 378, de 9 de agosto de 2010 e 

suas alterações (Portarias PGR/MPU nº 576, de 12 de novembro de 2010 e  PGR/MPU 

nº 155, de 30 de março de 2011), pelas demais regras da legislação pertinente à 

formação do quadro de estagiários do Ministério Público da União e ainda pelo 

presente Edital.

1.2. O processo seletivo destina-se à formação do cadastro reserva de estagiários para 

os cursos superiores e unidades do Ministério Público Federal no Maranhão (MPF/MA), 

relacionadas no Anexo II.

1.3. Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes ou que 

forem criadas no prazo de validade deste processo seletivo, aos candidatos com 

deficiência e/ou aos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais.



1.4.  A convocação dos candidatos aprovados obedecerá à estrita ordem classificatória 

obtida no Certame e de acordo com as necessidades das Unidades.

1.5. O processo  seletivo  terá  validade  de  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  da 

publicação do Edital de divulgação do resultado final, prorrogável, uma única vez, por 

igual período, a critério da Comissão de Estágio.

2 – INSCRIÇÕES

2.1. São requisitos para a inscrição:

a) Estar devidamente matriculado em  uma das Instituições de Ensino 

Superior conveniadas com o Ministério Público Federal no Maranhão (Anexo III).

b) Ter concluído, no período da inscrição, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) da carga horária ou dos créditos necessários para conclusão  do curso superior, 

independente do semestre em que esteja formalmente matriculado.

2.2. Os  estudantes  interessados  em  participarem deste  processo  seletivo  deverão, 

inicialmente,  realizar  inscrição  preliminar,  por  meio  do preenchimento da  Ficha  de 

Inscrição  para  Estágio,  disponibilizada  unicamente no  site  da  PR/MA 

(www.prma.mpf.  mp  .br  ),  no  período  das  08h  do  dia 02/03/2015 às  18h  do  dia 

10/03/2015 (horário de Brasília), considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.  As  inscrições  preliminares  poderão  ser 

realizadas, inclusive, no fim de semana.

2.2.1. O candidato deverá se inscrever para apenas uma localidade.

2.3. O Ministério Público Federal não se responsabilizará por solicitação de inscrição 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem  como  outros  fatores  que 

impossibilitem a transferência de dados.

2.4.  Após  realizar  a inscrição preliminar pela internet, o candidato deverá realizar  a 

confirmação da sua inscrição, comparecendo, no período de 09/03/2015 a 13/03/2015, 

no horário das 09h às 18h (horário local), no endereço da respectiva unidade para qual 
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pretende concorrer às vagas de estágio, constantes no  Anexo  I, com o formulário de 

inscrição impresso e munido dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade;

b) CPF;

c) Comprovante de matrícula atualizado e expedido pela instituição de 

ensino conveniada;

d) Documento  emitido  pela  instituição  de  ensino  conveniada 

comprovando ter concluído 40% (quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos do 

curso superior;

e) Instrumento de mandato, em caso de inscrição feita por procurador. A 

procuração deve ser  assinada  pelo  procurador  e entregue juntamente com cópia  do 

documento de identidade (com foto) do candidato e do procurador, sem necessidade de 

reconhecimento  de  firma,  assumindo  o  candidato  total  responsabilidade  pelas 

informações prestadas por seu procurador.

2.3. Os documentos mencionados deverão ser apresentados em original e cópia, para 

conferência e autenticação por integrante da Comissão de Estágio.

2.4. A inscrição do candidato implicará ciência e aceitação tácita  das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2.5. As informações prestadas pelo candidato são de sua inteira responsabilidade, 

dispondo o Ministério Público Federal do direito de excluir do processo seletivo aquele 

que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3 – DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COTAS 

PARA MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS

3.1. As pessoas com deficiência que, no momento da inscrição no certame, declararem 

tal condição, terão reservadas 10% (dez por cento) das vagas que surgirem no Programa 

de Estágio.
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3.1.1. Nesta hipótese, o interessado deverá anexar, ao formulário de inscrição, 

laudo médico detalhado, original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 90 

(noventa) dias antes do término das inscrições,  do qual conste expressamente que a 

deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298, de 

20/12/1999 e suas alterações.

3.1.2 Na falta do relatório médico ou na falta das informações referidas no item 

3.1.1, o requerimento de inscrição será processado como de candidato sem deficiência, 

mesmo que declarada tal condição.

3.2.  O  candidato  com  deficiência  poderá requerer, se for o caso, tratamento 

diferenciado para a realização das provas, indicando as condições de que necessita para 

realizá-las.

3.3. A solicitação de atendimento diferenciado acima referida será deferida obedecendo 

aos critérios de viabilidade e razoabilidade. No caso de indeferimento, o candidato será 

comunicado no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da decisão denegatória.

3.4. Serão adotadas as providências que se fizerem necessárias para permitir o acesso 

aos locais de aplicação das provas aos candidatos com deficiência, sendo de 

responsabilidade destes, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos 

imprescindíveis à feitura das provas, previamente autorizados pela Comissão de Estágio.

3.5. O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos horários, ao local 

de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas.

3.6. No caso de o candidato necessitar realizar prova em sala especial individualizada, 

será acompanhado por um fiscal durante a realização das provas, sendo provido meios 

para evitar a identificação da prova do candidato.

3.7. A  pessoa  com  deficiência  executará atividades compatíveis com suas 

potencialidades e limitações, em ambiente de trabalho adequado, obedecendo aos 

critérios de viabilidade e razoabilidade.

3.8. Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que forem criadas no 

prazo  de  validade  do  processo  seletivo  para  as  pessoas  que  se  declararem aptas  a 

participar do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais.
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3.9. Para concorrer ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais o candidato deverá:

a) efetuar sua inscrição, conforme procedimentos definidos em edital;

b) assinar declaração específica (Anexo  IV) de opção para participar da 

seleção por esse sistema;

c) comparecer, quando convocado, à entrevista pessoal, munido de carteira 

de identidade original e comprovante de renda familiar, devendo este ser utilizado como 

facilitador para a análise do pleito.

3.10. O  candidato convocado que não comparecer à entrevista pessoal ou comparecer 

sem portar documento original de identidade passará a compor automaticamente a lista 

geral de inscritos.

3.11. Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª e assim sucessivamente aos candidatos com 

deficiência  e/ou  aos  participantes  do  sistema de  Cotas  para  Minorias  Étnico-raciais. 

Havendo as duas situações no mesmo processo seletivo, prioritariamente, convoca-se o 

candidato com deficiência e, na vaga seguinte 11º, 21º, 31º e assim sucessivamente, 

convoca-se o candidato participante do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais.

3.12. Se não houver aprovação de candidatos com deficiência e de participantes do 

Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais, as vagas serão preenchidas pelos demais 

candidatos, observada a ordem geral de classificação.

3.13. Ressalvadas as disposições especiais desta Seção, os candidatos com deficiência e 

os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais submeter-se-ão a todas 

as demais normas de regência do certame.

3.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Estágio.

4 – PROCESSO SELETIVO

4.1. O processo de seleção ocorrerá em um único dia e consistirá na aplicação de prova 

objetiva  (Tecnologia  da  Informação  e  Equivalentes  e  Biblioteconomia) e  objetiva  e 

discursiva  (Administração, Comunicação Social – Jornalismo, Direito e Serviço Social), 

todas de caráter eliminatório e classificatório.
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4.2. As provas versarão sobre questões correspondentes às áreas de atribuição do 

Ministério Público Federal, conforme conteúdo programático constante no Anexo V 

deste Edital, e seguirão as seguintes disposições:

4.2.1. Prova objetiva (Todas as Áreas):

a) composta de  40 questões  de múltipla escolha, devendo o candidato escolher 

apenas  uma dentre quatro alternativas,  valendo 1,0 (um) ponto cada questão 

assinalada corretamente;

b) questões rasuradas ou com mais de uma opção assinalada serão anuladas;

c) o candidato deverá transcrever as respostas da prova para a Folha de 

Respostas, a qual será o único documento válido para correção;

d) serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de 

marcações incorretas na Folha de Respostas, tais como: dupla marcação, 

marcação rasurada e campo de marcação não-preenchido; em nenhuma hipótese 

haverá substituição da referida Folha de Respostas por erro do candidato. 

4.2.2. Prova Discursiva

4.2.2.1.  Áreas: Administração, Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social.

a) composta de 1 questão discursiva, valendo 10 (dez) pontos.

4.2.2.2. Área: Direito

a) composta de  02 (duas) questões discursivas, valendo  5 (cinco) pontos 

cada.

4.3. O candidato deverá, sob pena de eliminação, colocar seu número de inscrição no 

caderno de questões, sendo vedado qualquer outro sinal, nome ou assinatura que 

permita sua identificação; não serão corrigidos os cadernos de questões que não 

contiverem o número de inscrição do candidato.

4.4. As provas serão realizadas nas datas e locais discriminados abaixo:
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Data Unidade 
Administrativa

Local

12/04/2015

PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 

MARANHÃO

UFMA - Campus  Bacanga – Centro Pedagógico Paulo 

Freire -  Avenida dos Portugueses, 1966 – Bacanga - 

São Luís/MA.

PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ

UFMA -  Campus  Universitário  de  Imperatriz  -  Rua 

Urbano Santos, S/N – Centro – Imperatriz/MA. 

PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 
CAXIAS

UEMA –  Praça  Duque  de  Caxias,  S/N  –  Morro  do 

Alecrim – Caxias – MA.

PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 
BACABAL

FEBAC - Rua 12 de Outubro, 377 – Centro – Bacabal – 

MA. 

PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 
BALSAS

UNIBALSAS – BR 230 - KM 5 – Balsas – MA.

 

4.5. O tempo de duração das provas será de 5 (cinco) horas, iniciando-se às 8h30min, 

com encerramento às 13:30h (horário de Brasília).

4.6.  Deverão ser  observadas pelos  candidatos,  sob pena de eliminação,  as  seguintes 

disposições:

a)  Comparecer  ao  local  da  prova  munido  do  original  de  seu  documento  de 

identidade ou equivalente com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

b) Os portões e portas de acesso serão fechados às 08:20h (horário de Brasília), 

mesmo horário de encerramento do acesso  às salas de  provas  onde não for possível  o 

fechamento dos portões e portas de acesso. Após esse horário, nenhum candidato, em 

qualquer hipótese, será admitido a fazer as provas e nem poderá ingressar no local do 

exame;

c) O tempo de permanência mínima no local das provas será de 1 (uma) hora do 

início da realização das provas;
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d)  Não serão permitidas  quaisquer espécies de consultas a livros, apontamentos 

ou quaisquer outro material de consulta, sob pena de eliminação;

e)  Não será permitido entrar ou permanecer  no local de exame  com aparelhos 

eletrônicos  (bip,  telefone  celular,  relógio  do  tipo  data  bank,  walkman,  agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, mp3, etc). Caso o candidato traga 

consigo  algum  aparelho  eletrônico,  este  deverá  ser  entregue  aos  servidores  que 

acompanham o certame e somente serão devolvidos no final das provas.

4.7. Serão considerados como documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação. 

Não será aceito como documento de identificação do candidato cópia de documento de 

identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Não serão 

considerados como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo sem foto), carteiras de estudante, 

carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis ou 

danificados.

4.8.  O candidato que não obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos possíveis na prova objetiva, será eliminado do certame.

4.10. O candidato que não obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) na prova discursiva, bem como não obtiver pontuação mínima por disciplina no 

mesmo percentual acima, será eliminado do processo seletivo.

4.11.  Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem pontuação 

igual ou superior a 50% na prova objetiva,  e  que,  cumulativamente,  estejam 

posicionados  até  a 60ª  posição,  incluindo-se  todos  os  candidatos  eventualmente 

empatados. Os demais candidatos serão considerados eliminados.

4.12. No caso da prova discursiva constituída de duas questões, elas só serão corrigidas 

na hipótese de as duas questões estarem respondidas. A ausência de resposta a uma das 

questões eliminará automaticamente o candidato.
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4.13. A nota final do processo seletivo consistirá no somatório das notas da prova 

objetiva e da prova discursiva, sendo considerado habilitado no processo seletivo o 

candidato que obtiver, concomitantemente:

a) nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis 

na prova objetiva; e

b) nota igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) dos pontos possíveis 

na prova discursiva.

5. DOS RECURSOS

5.1. Os recursos deverão ser interpostos, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a data de 

divulgação do gabarito preliminar  e do resultado da prova subjetiva, pessoalmente ou 

por procurador constituído,  por meio de requerimento escrito e entregues na sede da 

Procuradoria  onde  concorre  às  vagas.  Será admitido  um recurso  para cada  questão, 

mediante apresentação do formulário próprio.

5.2. Os  recursos dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva deverão  ser 

preparados utilizando-se do modelo de formulário constante do Anexo VI deste Edital, 

devendo ser datilografados, digitados ou preenchidos com letra de forma ou legível.

5.3. O recurso deverá ser redigido de forma clara, consistente e objetiva. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

5.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de 

recursos ou recursos contra o gabarito definitivo, exceto por erro material.

5.5. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente 

indeferidos.

5.6. Após a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva, o candidato poderá 

ter vista da cópia de sua prova no prazo de 2 (dois) dias.

5.7 Os recursos contra o resultado preliminar da prova subjetiva, deverão ser preparados 

utilizando-se do modelo de formulário constante do Anexo VII deste Edital.
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5.8. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO RESULTADO FINAL

6.1. Para efeito de desempate entre candidatos classificados com igual nota final, terá 

preferência:

a) o candidato que obtiver maior pontuação na prova discursiva;

b) o candidato que obtiver maior pontuação na prova objetiva;

c) o candidato que estiver matriculado em período/ano mais distante do 

final do curso;

d) o candidato mais idoso.

6.2.  A publicação  do  resultado  do  certame  será  feita  em  três  listas,  contendo,  a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos classificados, inclusive a dos candidatos 

com deficiência e dos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais, a 

segunda somente a pontuação dos candidatos com deficiência e a terceira, somente a 

pontuação dos participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais.

6.3. O resultado final do processo seletivo será publicado no endereço eletrônico 

www.prma.mpf.  mp.  br  .  

7. DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO

7.1. Os candidatos aprovados serão convocados para fins de assinatura do termo de 

compromisso de estágio, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas 

existentes.

7.2. Havendo candidatos aprovados  em  numero  superior  às  vagas  existentes, estes 

poderão ser convocados para a assinatura  do  termo  de  compromisso  de  estágio  no 

decorrer do período de validade do processo seletivo.
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7.3. Uma vez convocado, o candidato aprovado que não comparecer para formalizar o 

termo de compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, perderá a preferência pela 

classificação, podendo ser admitido o candidato seguinte da lista, sucessivamente.

7.4. No ato da celebração do termo de compromisso de estágio, o candidato deverá 

apresentar: 

a) foto 3x4;

b) histórico escolar;

c) declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino;

d) cópia dos seguintes documentos pessoais, que deverão ser conferidos 

com o original: carteira de identidade, CPF e comprovante de quitação com as 

obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 anos);

e) Atestado médico comprovando a aptidão clínica para realização do 

estágio.

7.5. O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite de 2 

(dois) anos, para cada curso.

7.6. O estágio firmado com pessoa com deficiência não se submete ao limite temporal 

previsto no item 7.5, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso ou colação de 

grau.

7.7. A jornada semanal do estágio será de 20 (vinte) horas, distribuídas em 04 (quatro) 

horas diárias. 

7.8. O estudante que ingressar no Programa de Estágio do Ministério Público Federal no 

Maranhão perceberá uma bolsa de estágio.

7.9. Atualmente, o valor da bolsa de estágio é de R$ 800,00 (oitocentos reais) acrescido 

de R$ 7,00 (sete) reais, a título de auxílio-transporte, por dia útil efetivamente 

estagiado e independente do percurso.

7.10. Será considerada, para efeito de cálculo da remuneração, a frequência mensal do 

estágio, deduzindo-se do montante da bolsa os dias de faltas não-justificadas.
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7.11. É vedado ao estagiário servidor público, ou empregado público, a percepção de 

bolsa de estágio auxílio transporte ou quaisquer benefícios diretos e indiretos 

provenientes do estágio realizado.

7.12. O estagiário servidor ou empregado público deverá cumprir jornada mínima de 

estágio de 4 (quatro) horas semanais, a serem distribuídas a critério do supervisor, sem 

prejuízo do cumprimento da jornada normal de trabalho.

7.13. O servidor integrante das carreiras do Ministério Público da União, que declinar 

interesse em realizar estágio nas unidades do ramo em que for lotado deverá participar 

da seleção pública.

7.14. É vedado ao estagiário o exercício de qualquer atividade concomitante em outro 

ramo do Ministério Público, em órgãos do Poder Judiciário, na Defensoria Pública da 

União e dos Estados, na Polícia Civil ou Federal e na advocacia pública ou privada ou nos 

seus órgãos de classe.

8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8.1. O processo seletivo abordará o conteúdo programático constante no Anexo V deste 

Edital.

9. DO CRONOGRAMA

9.1. Fica estabelecido que o cronograma está sujeito a alterações, e, caso ocorram, 

serão divulgadas no site www.prma.mpf.  mp  .br  .

9.2. O cronograma previsto para realização do processo seletivo é o seguinte:

DATA EVENTO

02 a 10/03/2015  Inscrição preliminar pela internet

09 a 13/03/2015  Confirmação pessoal das inscrições na sede da Procuradoria

12/04/2015  Data da Realização da Prova

13/04/2015  Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
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14 e 15/04/2015  Prazo para recurso contra o gabarito da prova objetiva

22/04/2015  Divulgação do gabarito definitivo

30/04/2015  Resultado final da prova objetiva

15/05/2015 Resultado da prova discursiva

18 e 19/05/2015  Prazo para recurso da prova discursiva

01/06/2015  Previsão para divulgação do resultado final do processo seletivo

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A  Comissão  Organizadora  do  Processo  Seletivo  é  constituída  pelos  Exmos. 

Procuradores  da  República  Drs.  Carolina  Da  Hora  Mesquita  Höhn,  Galtiênio  da  Cruz 

Paulino e Talita de Oliveira, e pelos servidores José Luís Rosendo de Sousa, Ana Beatriz 

Cavalcante  Reis  Assis,  Sérvulo  Augusto  Batista  Neves,  Hayleno  Santos  Hossoé,  Nissa 

Maiara Silva Medeiros Furtado, Raimundo Santos do Vale Júnior e Jorge Alberto Gomes 

Fraga. À  Comissão  compete conduzir  a  realização da prova,  atribuir  notas,  apreciar 

recursos  eventualmente  interpostos  e  dirimir  quaisquer  outras  dúvidas  surgidas  no 

decorrer do processo seletivo.

10.2. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora do certame.

CAROLINA DA HORA MESQUITA HÖHN
Procuradora-Chefe
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