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EDITAL Nº 01/2019
PROMOTORIASDE JUSTIÇA DE CANGUÇU

0 1ª PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANGUÇU,

responsável pelo processo seletivo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo

Provimento nº 66/2011-PGJ-RS, e com base no Regulamento do Programa de Estágios
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, resolve:

RETIFICAR o edital nº 01/2019 nos itens que seguem:

I — O item “1. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO”, passa a constar
com a redação indicada e não como constou no Edital de Abertura, de forma a

prorrogar o periodo de inscrições e retificar as datas previstas para as demais etapas do

processo seletivo:

Cronograma de Atividades Datas Previstas

Periodo de Inscrições
“'

De 01/07/2019 a 24/07/2019

Publicação da homologação das inscrições e divulgação do local
26/07/2019

de realização das provas
Aplicação das provas

_ 30/07/2019

Publicação do resultado da prova e convocação para as
.

05/08/2019
entreVIstas

Realização de entrevistas 12/08/2019

Publicação do resultado e da classificação final 14/08/2019
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Il — O subitem 4.1 passa a constar com a redação indicada e não como constou no

Edital de Abertura:

4.1 As inscrições ao processo seletivo estarão abertas no período de 01 de julho de
2019 a 24 de julho de 2019, e serão realizadas, exclusivamente, na Secretaria-Geral
da Promotoria de Justiça de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, nº 871,

Centro, Canguçu/RS, fone (53) 3252-1137, no horário das 09 às 12 horas e das 13 às
18 horas.

III — Os subitens 5.3 e 5.7 passam a constar com a redação indicada e não como
constou no Edital de Abertura:

5.3 As provas escritas serão realizadas no dia 30 de julho de 2019, em horário e local a

ser posteriormente divulgado, conforme Cronograma de Atividades.

5.7 A entrevista pessoal, de caráter meramente classificatório, será realizada no dia

12 de agosto de 2019, de acordo com a disponibilidade de agenda do Promotor de

Justiça responsável pelo processo seletivo, mediante prévia comunicação, a ser
realizada exclusivamente por meio de contato telefônico, apenas com os 06 (seis)
candidatos que obtiverem as melhores notas na prova objetiva/dissertativa, sendo os
demais considerados desclassificados.

IV — O subitem 7.1 passa a constar com a redação indicada e não como constou no
Edital de Abertura:

7.1 Serão considerados aprovados na fase objetiva/dissertativa apenas os candidatos

que obtiverem pontuação superior a 50% do valor total da prova (minimo de 35 pontos,
portanto), considerando-sedesclassificados aqueles que não atingirem esse percentual.
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7.1.1 O atingimento do percentual mínimo de 50% não pressupõe a

convocação para a entrevista pessoal. para a qual serão convocados apenas
os (06) seis candidatos aprovados que obtiverem as melhores notas na

prova objetiva/dissertativa, sendo os demais considerados desclassificados,
conforme subitem 5.7 deste edital.

Canguçu, 10 de julho de 2019.

< ,. f'Marciol/Saçarlfeld Pinto Ferreira,
Promotor de Justiça

PUBLICADO EM 11/07/2019


