
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CIVEIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016/ SEPJC

O  SECRETÁRIO-EXECUTIVO  DAS  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA
CIVEIS, Dr. Aulo Sílvio Braz Peixoto da Silva, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º  Fica aberto o prazo de 10 (dez) com início no dia 14 (quatorze) de novembro de 2016 e
término  em  23  de  novembro  de  2016,  para  inscrições  de  candidaturas  para  o  cargo  de
Secretário-Executivo das Promotoras de Justiça Cíveis, nos moldes do que determina o art.66
da  lei  Complementar  Estadual  nº  72/2008, devendo  os  interessados  entregarem  seus
requerimentos diretamente nesta Secretaria-Executiva das Promotorias de Justiça Cíveis, ou
através de e-mail (seccv@mp.ce.gov.br);

2º A eleição acontecerá no dia 06/12/2016 (terça-feira), no horário de 08:00 às 12:00 horas, na
sala de reunião desta Secretaria-Executiva das Promotorias de Justiça Cíveis;

3º  Farão parte da Comissão Eleitoral os Promotores de Justiça: Dr. Marcelo Yuri Moreira
Martins  (Presidente),  Maria  de  Fátima  Correia  Castro  (membro)  e  José  Aurélio  da  Silva
(membro), A Comissão terá como secretaria a servidora Elizabete de Carvalho; 

4º Votarão apenas os Promotores de Justiça titulares Cíveis;

5º O voto será secreto, em urna, no horário acima informado, sendo eleito o candidato com
maior número dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos;

6º  A posse dar-se-á em 1º de janeiro de 2017, bem como o devido início do exercício da
função;

7º Nos termos do art 66 da Lei Complementar Estadual n 72/2008, o mandato terá a duração
de 01 (um) ano, sem possibilidade de o candidato ser reconduzido à função antes do rodízio
estabelecido entre os Promotores de Justiça.

Fortaleza/CE, 09 de novembro de 2016

Aulo Sílvio Braz Peixoto da Silva
    Promotor de Justiça e Secretário-Executivo
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