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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MANUEL
PINHEIRO FREITAS, no uso de suas atribuições legais, na
forma do artigo 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).

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 09.2021.00010682-5.

RESOLVE DESIGNAR, o(a) servidor(a) Kamila Maria Salatiel
de Alencar, Analista Ministerial de Entrância Final - Direito,
matrícula 218.076-13, com lotação no(a) Grupo de Atuação
Especial de Combate a Sonegação Fiscal – GAESF, para, sem
prejuízo de suas atividades  compor grupo de trabalho com
atuação junto ao NUIPE/LINO, com a finalidade de
desenvolver ferramenta computacional de auxílio à atividade
dos órgãos investigativos e de inteligência do MPCE, sem ônus
para a Procuradoria Geral de Justiça.
Fica revogada, parcialmente, a Portaria nº 0345/2021/SEGE, no
que diz respeito a designação da servidora Ana Laura Feitosa
Rodrigues, Técnico Ministerial, matrícula nº 218091-1-0, para
compor o mesmo grupo de trabalho.

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 21 de maio de 2021.

MANUEL PINHEIRO FREITAS
Procurador-Geral de Justiça

Portaria Nº 0543/2021 - SERH
Fortaleza, 21 de maio de 2021

ATOS DO NÚCLEO GESTOR DE ESTÁGIO

O Ministério Público do Estado do Ceará e o Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE) tornam pública, em relação
ao Edital nº 01/2021, que abriu processo seletivo para formação
de cadastro de reserva para estágio remunerado em nível de
graduação e pós-graduação, o seguinte:
1 – lista das instituições de ensino superior conveniadas com o
Ministério Público do Estado do Ceará, bem como a lista
daquelas cujos convênios ainda não foram efetivamente
celebrados, em conformidade com o disposto nos subitens 1.1,
“a” e “b”, do Edital 01/2021, na forma dos anexos A e B deste
edital;
2 – retificação dos itens 3.9 e 3.10 do Edital nº 01/2021, bem
como dos itens 5.16 e 5.17 (cronograma das etapas), conforme
a seguir especificado;
3 – acréscimo do item 3.14, conforme a seguir especificado;
4 – republicação do anexo IV do edital nº 01/2021.
Ficam inalterados os demais itens e subitens:
[…]

3. DO PROGRAMA DE COTAS
[…]

Edital Nº 02/2021/MP-CE/PGJ/NUGE
Fortaleza, 24 de maio de 2021

3.9. Para concorrer a uma das vagas reservadas na forma do
item 3.7, o candidato deverá cumulativamente:
a) no ato de inscrição, optar pela participação na seleção no
sistema de vagas para negros ou pardos;
b) anexar, no ato da inscrição, a autodeclaração constante no
anexo IV, preenchida de próprio punho e de forma legível;
3.10. Os candidatos que concorreram às vagas reservadas na
forma do item 3.7, se não eliminados do concurso, serão
convocados, por edital próprio a ser divulgado no site do CIEE,
para fins de verificação da condição autodeclarada no momento
da inscrição.
3.10.1. O procedimento de verificação será realizado a partir do
envio eletrônico ao CIEE de imagem, documentos e vídeos para
análise da condição declarada, conforme especificado no edital
de convocação, sem prejuízo de ulterior convocação para
realização de entrevista presencial ou por videoconferência nos
casos em que a comissão julgar necessário.
3.10.2. As entrevistas realizadas por videoconferência poderão
ser gravadas pelo CIEE para fins de registro de avaliação.
3.10.3. A avaliação da Comissão de heteroidentificação étnico-
racial considerará o fenótipo do candidato.
3.10.4 A Comissão de heteroidentificação étnico-racial será
formada por, no mínimo, 3 (três) integrantes distribuídos por
gênero e cor.
3.10.5. O candidato não será considerado negro quando:
a) não atender à convocação do edital a que se refere o 3.10 ou
deixar de atender às suas exigências;
b) não apresentar ou assinar a declaração mencionada na alínea
“b” do item 3.9 (anexo IV);
c) não participar da videoconferência quando convocado para
tal fim, na forma do subitem 3.10.1, ou deixar de responder as
perguntas realizadas pela comissão de heteroidentificação
étnico-racial;
d) não for considerado pela comissão de heteroidentificação
étnico-racial como enquadrado na condição de negro ou pardo;
3.10.6. Os nomes dos candidatos não enquadrados na condição
de negro ou pardo serão especificados em edital a ser divulgado
no site do CIEE e publicado no Diário Oficial do MPCE, sendo
cabível a interposição de recurso contra o resultado provisório
em prazo e forma a ser indicado no respectivo edital.
3.10.7. O candidato que não for considerado negro ou pardo no
procedimento de verificação por algumas das hipóteses do
subitem 3.10.5, caso tenha nota suficiente para aprovação na
ampla concorrência, passará a figurar somente nessa listagem
para fins de classificação.
3.10.8. Julgados os recursos a que se referem o subitem 3.10.5,
será divulgado no site do CIEE e no Diário Oficial do MPCE o
resultado final do processo de heteroidentificação étnico-racial.
[…]

3.14. Além das vagas de que trata o subitem 3.7 deste edital, os
candidatos negros ou pardos poderão optar por concorrer às
vagas reservadas às pessoas com deficiência, se atenderem a
essa condição, de acordo com a sua classificação no concurso.
3.14.1. Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles
destinadas e às reservadas às pessoas com deficiência,
convocados concomitantemente para o provimento de vaga de
estagiário, deverão manifestar opção por uma delas.
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3.14.2. Caso os candidatos não se manifestem previamente,
serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros ou
pardos.
3.14.3. Na hipótese de o candidato, aprovado tanto na condição
de negro ou pardo quanto na de pessoa com deficiência, ser
convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada
a candidato negro ou pardo, ou optar por esta, fará jus aos
mesmos direitos e benefícios assegurados ao candidato com
deficiência.
3.14.4. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em
vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou
pardo posteriormente classificado.
3.14.5. Na hipótese de não haver candidatos negros ou pardos
aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
[…]

5.16. O resultado final da seleção será divulgado em 19.07.2021
no site www.ciee.org.br e no Diário Oficial do Ministério
Público do Ceará.
5.17. Do cronograma das etapas:

Etapa
Data
Período de inscrições;
25 a 30/05/2021
Publicação da lista de inscrições deferidas;
31/05/2021
Recursos quanto a lista de inscrições deferidas;

01 e 02/06/2021
Publicação do resultado dos recursos e da lista final de
inscrições deferidas;
04/06/2021
Realização da prova dos Cursos de graduação (exceto Direito);
07/06/2021 – 9 às 11 horas
Realização da prova do curso de graduação em Direito;
07/06/2021 – 14 às 16 horas
Realização da prova dos cursos de pós-graduação;
08/06/2021 – 9 às 11 horas
Gabarito provisório;
09/06/2021
Interposição de recurso contra o gabarito provisório;
10 e 11/06/2021
Publicação do gabarito definitivo e lista de classificação
provisória;
24/06/2021
Interposição de recurso contra a lista de classificação
provisória;
25 e 26/06/2021
Publicação da lista final e de Edital de convocação dos
candidatos aprovados que se autodeclararam negros ou pardos
para encaminhamento de documentação a ser informada no
respectivo edital;
30/06/2021
Envio das informações e documentos solicitados no Edital de

convocação;
01 e 02/07/2021
Análise da documentação pela comissão de heteroidentificação
étnico-racial;
01 a 09/07/2021
Convocação dos aprovados autodeclarados negros ou pardos,
através de e-mail e/ou telefones informados no ato da inscrição
e realização de entrevista presencial ou por videoconferência,
nos casos em que a comissão de heteroidentificação étnico-
racial julgar necessários;
12/07/2021
Resultado preliminar das análises de heteroidentificação étnico-
racial;
14/07/2021
I n t e r p o s i ç ã o  d e  r e c u r s o s  c o n t r a  a s  a n á l i s e s  d e
h e t e r o i d e n t i f i c a ç ã o  é t n i c o - r a c i a l ;
15 e 16/07/2021
Respostas aos Recursos das análises de heteroidentificação
étnico-racial e publicação do resultado definitivo do certame.
19/07/2021

MANUEL PINHEIRO FREITAS
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
                                           Nº º 0002/2021/2ª PmJRSS

(Notícia de Fato nº 01.2020.00022070-9)

Noticiante: DETRAN-CE

O signatário, Promotor de Justiça por nomeação legal, visando
dar cumprimento ao disposto no §2º do art. 3º, da Resolução
OECPJ 036/2016, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele tiverem noticia, que torna pública a
decisão de ARQUIVAMENTO do Notícia de Fato n°
01.2020.00022070-9, em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Russas/CE. Fica cientificado(a) do arquivamento,
a t r a v é s  d e s t e ,  o ( a )  n o t i c i a n t e  q u e  f o r m u l o u
denúncia/reclamação nesta Promotoria de Justiça e não
confirmou o recebimento de e-mail com notificação de
arquivamento , para querendo, oferecer razões e juntar
documentos que possam contribuir para a decisão do Conselho
Superior do Ministério Público. E, para constar, passou-se o
presente edital, o qual será publicado na forma da lei, pelo
prazo de 10 (dez) dias.

Russas, 23 de maio de 2021.

Edital Nº 0002/2021/2ª PmJRSS
Fortaleza, 23 de maio de 2021
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