
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NÚCLEO GESTOR DE ESTÁGIO

       EDITAL Nº 23/2018/NUGE/MPCE

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR NESTOR ROCHA CABRAL, COORDENADOR DO
NÚCLEO GESTOR DE ESTÁGIO,  no uso das atribuições institucionais conferidas pelo
Artigo 111, caput, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 e pela Portaria nº
2090/2017 do Procurador-Geral de Justiça, publicada no Diário Oficial do MPCE aos 18 dias
do mês de Abril de 2017, 

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Lei  Complementar  Estadual  nº  72/2008,  que  prevê  a
atividade de estagiários no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO que o feriado municipal do dia 13 de abril de 2018 dificultou a obtenção
de documentos pelos estagiários convocados através do Edital nº 22/2018;

RESOLVE reabrir o prazo de apresentação dos candidatos retardatários até o dia 23 de Abril
de 2018, devendo os candidatos constantes no anexo I do Edital nº 22/2018, que não tenham
se apresentado até o dia 16 de Abril de 2018, comparecerem no horário de 8 às 14 horas, na
Sala  do  Núcleo  Gestor  de  Estágio  da   Procuradoria  Geral  de  Justiça,  localizada  na  Rua
Assunção, nº 1.100, José Bonifácio,  Fortaleza – Ce, para assumir as vagas de estágio na
Capital, munidos da seguinte documentação:

a)  histórico  escolar,  ou  documento  equivalente,  que  comprove  a  matrícula  em  uma  das
instituições  de ensino superior  conveniadas,  bem como comprove o cumprimento  de pelo
menos 40% (quarenta por  cento)  da totalidade  dos créditos  exigidos  para a  conclusão do
curso;

b) comprovante de endereço;

c) declaração de disponibilidade de horário e opção de turno (disponível no local de entrega
da documentação);

d) declaração de inexistência de antecedentes criminais emitida no sítio eletrônico do TJ-CE
(www.tjce.jus.br);

e) documento relativo à qualificação pessoal do candidato (RG e CPF ou CNH), certidão da
quitação eleitoral emitida no sítio eletrônico do TRE-CE (www.tre-ce.gov.br) e militar (cópia
da reservista), se for o caso;

f) atestado de sanidade física e mental.

Conforme  determina  o  item 7.2  do  Edital  nº  044/2016, o  candidato  habilitado  para  a
Capital que não tenha interesse em assumir a vaga no momento em que for convocado, ser-
lhe-á facultado requerer, uma única vez, ao Núcleo Gestor de Estágio da Procuradoria-Geral
de Justiça, reposicionamento para o final da lista de aprovados, devendo o requerimento ser
protocolado diretamente na Procuradoria-Geral de Justiça ou encaminhado,  via SEDEX, à
Procuradoria-Geral de Justiça (Núcleo Gestor de Estágio) – Rua Assunção, nº 1.100 – Bairro
José Bonifácio – CEP 60.050-011 – Fortaleza – Ceará, em até três dias após a publicação
oficial da convocação, considerando, para este efeito, a data do protocolo ou da postagem.

http://www.tre-ce.gov.br/
http://www.tjce.jus.br/
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O item 2.5.2 estabelece que o candidato que figurar na lista de aprovados de mais de uma
Unidade  Regional  ou  destas  e  da  Capital,  será  convocado  obedecendo-se  a  ordem  de
classificação de cada lista. No caso em que assumir suas atividades de estagiário em Unidade
Regional preferencial, deixará de figurar na lista de aprovados das unidades preteridas, se de
menor preferência, de acordo com a ordem de preferência por ele indicada.

   
Fortaleza, aos 19 de Abril de 2018.

NESTOR ROCHA CABRAL
Coordenador do Núcleo Gestor de Estágio
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