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PROVIMENTO Nº 070/2018 

 

 

Altera o Provimento nº 070/2018, que institui o 

Programa de Estágio Supervisionado do 

Ministério Público do Estado do Ceará. 

  

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições Legais e 

Constitucionais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da 

Lei Federal nº 8.625 de 1993, c/c art. 26, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 72 de 

2008, Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará; 

CONSIDERANDO o poder-dever da Administração Pública de rever seus 

próprios atos; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 29030/2016-8; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O art. 7º do Provimento nº 092/2009 passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 7º As provas às quais alude o artigo 2º, inciso II, alínea “c” terão 

a seguinte composição: uma prova escrita objetiva, contendo 80 

(oitenta) questões valendo cada uma 0,125 (cento e vinte e cinco 

milésimos) pontos, sendo 60 (sessenta) questões da área específica do 

curso e 20 (vinte) questões de língua portuguesa. 

§ 1º Para os candidatos do curso de Comunicação Social/Jornalismo, a 

prova será composta de 20 (vinte) questões da área específica e 20 

(vinte) questões de língua portuguesa, cada uma valendo 0,125 (cento 

e vinte e cinco milésimos) pontos, e uma questão dissertativa, valendo 

5 (cinco) pontos. 

§ 2º Será considerado inabilitado o candidato que não atingir, para 

qualquer curso, o escore mínimo de 5 (cinco) pontos ou, para o 
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candidato para o curso de Comunicação Social/Jornalismo, obtiver 

nota 0,0 (zero) na questão dissertativa. 

 

Art. 2º Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza/CE, 

14 de maio de 2018. 

 

 

PLÁCIDO BARROSO RIOS 

Procurador-Geral de Justiça 

 

Publicado no Diário Oficial do Ministério Público em 18 de maio de 2018. 


