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8.2 As declarações referidas nas alíneas “d”, “o”, “r” e “s”, item 7, serão firmadas pelo próprio nomeado, consoante formulários 
a serem disponibilizados por ocasião da entrega de documentos, nas datas, horários e local supra especificado, bem como no 
sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará (http://www.mpce.mp.br), aba “serviços”, link “estágio e concursos”.

8.3 A declaração referida na alínea “g”, item 7, poderá ser firmada pelo próprio nomeado por ocasião do ato de posse e 
exercício, na forma do item 10 deste Edital.

8.4  As certidões emitidas pela internet deverão ser entregues acompanhadas das respectivas comprovações de 
autenticidade.

8.5 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas ou 
desacompanhadas do documento original.

9. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura, até a data da posse, ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretarão o cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Concurso 
Público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis.

10. Os candidatos convocados pelo presente Edital deverão comparecer ao ato conjunto de posse, exercício e escolha 
de comarca, marcado para o dia 13 (treze) de maio de 2016, às 8h (oito horas), na Secretaria de Recursos Humanos, com 
endereço à Rua Assunção, 1.100, Bairro José Bonifácio, 1º andar, na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 
Ceará, em Fortaleza, Ceará.

11. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse dentro do prazo legal, terá o ato de nomeação tornado 
sem efeito.

12. Durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para formação profissional ou aperfeiçoamento do servidor, 
promovidos gratuitamente pela Administração, serão de participação obrigatória, com frequência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento), e o resultado obtido pelo servidor será considerado por ocasião da avaliação especial de desempenho.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 27 de abril de 2016.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 78/2016

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições 
legais, na forma do art. 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do 
Ministério Público do Estado do Ceará), c/c  as Leis nºs 9.826, de 14 de maio de 1.974, 13.586, de 27 de abril de 2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17 de maio de 2005, 14.043, de 21 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 27 de dezembro de 2007, e 15.536, de 7 de março de 2.014, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de março 
de 2.014,  e tendo em vista a publicação do resultado final, no Diário da Justiça de 18 de outubro de 2013, e a homologação do 
resultado final, publicada no Diário da Justiça de 25 de novembro de 2013, do 2º Concurso Público para provimento de cargos e 
cadastro de reserva do Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, regido pelo Edital 
de Abertura de Inscrições  nº 01/2013, publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará de 1º de abril de 2013, alterado pelo 
Edital de Retificação nº 02/2013, de 25 de abril de 2013, publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2013.

CONSIDERANDO que, mediante a Lei Estadual nº 15.908, de 11 de dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 30 de dezembro de 2.015, a nomenclatura dos cargos de nível superior da estrutura de pessoal do Ministério Público 
do Estado do Ceará foi alterada de “Analista Ministerial de Entrância Especial” para “Analista Ministerial de Entrância Final”.

CONSIDERANDO o teor do Ato nº 170/2016, publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2015, QUE TORNOU 
SEM EFEITO, EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO CARGO, a nomeação do candidato JOSÉ LOURENÇO COLARES NETO, 
aprovado e classificado em 21º (vigésimo primeiro) lugar, na  ampla concorrência, do Ato nº 022/2016, publicado no Diário da 
Justiça de 19 de janeiro de 2016, QUE TORNOU SEM EFEITO, EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE,  a 
nomeação dos candidatos DEBORAH BORGES DE ARAÚJO e HERNANE CASTRO DE ANDRADE, aprovados e classificados, 
respectivamente, em 22º (vigésimo segundo) e 23º (vigésimo terceiro lugar), na  ampla concorrência, e do Ato nº 169/2015, 
publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2015,  que exonerou o servidor AIRTON JORGE DE SÁ FILHO, do cargo 
de provimento efetivo de Analista Ministerial de Entrância Especial – Direito, para o qual foi aprovado e classificado na 14ª  
(décima quarta) colocação, na ampla concorrência, no Concurso Público a que alude o caput deste ato.

CONSIDERANDO o teor das Portarias nºs 3549/2015, 1238/2016, 3910/2015 e 1651/2016, publicadas nos Diários da 
Justiça de 3 de julho de 2015, 7 de março, 14 de julho e 21 de março de 2016, que tornaram públicas as renúncias ao cargo, 
respectivamente, dos candidatos FELIPE ROCHA PORTELA, JAMILLE BARROS CAMPELO, RAONY PAULA PESSOA 
PEREIRA e GULLIT FERREIRA AMORIM BELO, aprovados e classificados em 24° (vigésimo quarto), 26º (vigésimo sexto), 27º 
(vigésimo sétimo) e 28º (vigésimo oitavo) lugares, na ampla concorrência, no Concurso Público a que alude o caput deste ato.

RESOLVER NOMEAR, em caráter efetivo, o(a) candidato(a) THALES RODRIGUES TEIXEIRA, aprovado(a) e classificado(a) 
em 25º (vigésimo quinto), na ampla concorrência, para o cargo de Analista Ministerial de Entrância Final – Direito, do quadro 
de pessoal permanente do Ministério Público do Estado do Ceará, obedecida a ordem de classificação publicada no Diário da 
Justiça de 18 de outubro de 2013.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 27 de abril de 2016.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 79/2016

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições 
legais, na forma do art. 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do 
Ministério Público do Estado do Ceará), c/c  as Leis nºs 9.826, de 14 de maio de 1.974, 13.586, de 27 de abril de 2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17 de maio de 2005, 14.043, de 21 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 27 de dezembro de 2007, e 15.536, de 7 de março de 2.014, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de março 
de 2.014,  e tendo em vista a publicação do resultado final, no Diário da Justiça de 18 de outubro de 2013, e a homologação do 
resultado final, publicada no Diário da Justiça de 25 de novembro de 2013, do 2º Concurso Público para provimento de cargos e 
cadastro de reserva do Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, regido pelo Edital 
de Abertura de Inscrições  nº 01/2013, publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará de 1º de abril de 2013, alterado pelo 
Edital de Retificação nº 02/2013, de 25 de abril de 2013, publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2013.

CONSIDERANDO que, mediante a Lei Estadual nº 15.908, de 11 de dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 30 de dezembro de 2.015, a nomenclatura dos cargos de nível superior da estrutura de pessoal do Ministério Público 
do Estado do Ceará foi alterada de “Analista Ministerial de Entrância Especial” para “Analista Ministerial de Entrância Final”.

CONSIDERANDO o teor do Ato nº 170/2016, publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2015, QUE TORNOU 
SEM EFEITO, EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO CARGO, a nomeação do candidato JOSÉ LOURENÇO COLARES NETO, 
aprovado e classificado em 21º (vigésimo primeiro) lugar, na ampla concorrência, do Ato nº 022/2016, publicado no Diário da 
Justiça de 19 de janeiro de 2016, QUE TORNOU SEM EFEITO, EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE,  a 
nomeação dos candidatos DEBORAH BORGES DE ARAÚJO e HERNANE CASTRO DE ANDRADE, aprovados e classificados, 
respectivamente, em 22º (vigésimo segundo) e 23º (vigésimo terceiro lugar), na  ampla concorrência, e do Ato nº 169/2015, 
publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2015,  que exonerou a pedido o servidor AIRTON JORGE DE SÁ FILHO, 
do cargo de provimento efetivo de Analista Ministerial de Entrância Especial – Direito, para o qual foi aprovado e classificado na 
14ª  (décima quarta) colocação, na ampla concorrência, no Concurso Público a que alude o caput deste ato.

CONSIDERANDO o teor das Portarias nºs 3549/2015, 1238/2016, 3910/2015 e 1651/2016, publicadas nos Diários da 
Justiça de 3 de julho de 2015, 7 de março, 14 de julho e 21 de março de 2016, que tornaram públicas as renúncias ao cargo, 
respectivamente, dos candidatos FELIPE ROCHA PORTELA, JAMILLE BARROS CAMPELO, RAONY PAULA PESSOA 
PEREIRA e GULLIT FERREIRA AMORIM BELO, aprovados e classificados em 24° (vigésimo quarto), 26º (vigésimo sexto), 27º 
(vigésimo sétimo) e 28º (vigésimo oitavo) lugares, na ampla concorrência, no Concurso Público a que alude o caput deste ato.

RESOLVER NOMEAR, em caráter efetivo, o(a) candidato(a) SARA ARRUDA BRITO, aprovado(a) e classificado(a) em 
29º (vigésimo nono) lugar, na ampla concorrência, para o cargo de Analista Ministerial de Entrância Final – Direito, do quadro 
de pessoal permanente do Ministério Público do Estado do Ceará, obedecida a ordem de classificação publicada no Diário da 
Justiça de 18 de outubro de 2013.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 27 de abril de 2016.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 80/2016

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições 
legais, na forma do art. 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do 
Ministério Público do Estado do Ceará), c/c  as Leis nºs 9.826, de 14 de maio de 1.974, 13.586, de 27 de abril de 2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17 de maio de 2005, 14.043, de 21 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 27 de dezembro de 2007, e 15.536, de 7 de março de 2.014, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de março 
de 2.014,  e tendo em vista a publicação do resultado final, no Diário da Justiça de 18 de outubro de 2013, e a homologação do 
resultado final, publicada no Diário da Justiça de 25 de novembro de 2013, do 2º Concurso Público para provimento de cargos e 
cadastro de reserva do Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, regido pelo Edital 
de Abertura de Inscrições  nº 01/2013, publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará de 1º de abril de 2013, alterado pelo 
Edital de Retificação nº 02/2013, de 25 de abril de 2013, publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2013.

CONSIDERANDO que, mediante a Lei Estadual nº 15.908, de 11 de dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 30 de dezembro de 2.015, a nomenclatura dos cargos de nível superior da estrutura de pessoal do Ministério Público 
do Estado do Ceará foi alterada de “Analista Ministerial de Entrância Especial” para “Analista Ministerial de Entrância Final”.

CONSIDERANDO o teor do Ato nº 170/2016, publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2015, QUE TORNOU 
SEM EFEITO, EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO CARGO, a nomeação do candidato JOSÉ LOURENÇO COLARES NETO, 


