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ANEXOS DO EDITAL Nº 10/2022/ ESMP/CEAF/MPCE 

  

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

  

ETAPA PERÍODO 

Período de inscrição  

 

21/09/2022 a 03/10/2022 

Divulgação dos interessados  

 

Até o dia 05/10/2022 

Divulgação preliminar dos resultados 

após deliberação da Comissão de 

Capacitação  

 

Até 21/10/2022 

Recebimento de recursos 

 

Até 31/10/2022 

Divulgação final dos resultados 

 

Até 07/11/2022 

Implementação das bolsas  Aluno receberá e-mail com data de 

implementação da bolsa e número 

de meses de vigência do benefício.  

Validade desta seleção  Um ano  
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ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA DAS VEDAÇÕES 

ATO NORMATIVO Nº 176/2021 

 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Procurador(a) de Justiça/ 

Promotor(a) de Justiça/ Servidor(a) do Ministério Público do Estado do Ceará, DECLARO, 

para fins de ser contemplado(a) com BOLSA DE ESTUDOS EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, que me encontro regularmente em dia com minhas 

obrigações funcionais e que li e tenho plena ciência de todas as vedações estabelecidas no 

EDITAL Nº 10/2022/ ESMP/CEAF/MPCE e no Ato Normativo nº 176/2021, e que não me 

enquadro em nenhuma destas vedações, especialmente as seguintes: 

a) estar em estágio probatório; 

b) ter sofrido penalidade administrativa disciplinar nos últimos 2 (dois) anos que antecedem à 

publicação do edital de abertura; 

c) estar há menos de 04 (quatro) anos para atingir o requisito etário da aposentadoria 

compulsória; 

d) estar em gozo de afastamentos não considerados de efetivo exercício pela lei, incluindo: 

d.1) para membros do Ministério Público, as licenças previstas nos arts. 195, II e 199 da Lei 

Complementar nº 72/2008 ou algum dos afastamentos disciplinados no art. 203; 

d.2) para servidores do Ministério Público, as licenças e afastamentos previstos no art. 68, V, 

VIII, IX, XI, XII, XVI da Lei nº 9.826/74 ou ainda o afastamento em decorrência do exercício 

de mandato classista, nos termos do art. 169 da Constituição Estadual; 

e) estar à disposição de outros órgãos; 

f) estar usufruindo da bolsa regulamentada por este Ato Normativo nº 176/2021; 

g) estar cumprindo o período de compromisso previsto no parágrafo único do art. 5º do Ato 

Normativo 176/2021; 

http://www.mpce.mp.br/
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h) não ter ressarcido o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público nas 

hipóteses do art. 23, I e III do Ato Normativo nº 176/2021; 

i) não participar de outro processo seletivo para concessão de bolsas de pós-graduação: 

I – entre a divulgação do resultado final do processo seletivo e o início do curso; 

II – no decorrer do curso financiado; 

III – durante o período de compromisso; 

Fortaleza, ______de _________________ de 2022 

___________________________________________________(Assinatura) 
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ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO 

ATO NORMATIVO Nº 176/2021 

 

Eu, _________________________________, (Procurador(a) de Justiça/Promotor(a) de 

Justiça/Servidor(a)) do Ministério Público do Estado do Ceará, DECLARO, para fins de ser 

contemplado(a) com BOLSA DE ESTUDOS EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU, nos termos dos arts. 22 e 23 do Ato Normativo nº 176/2021, que tenho 

plena ciência e assumo os seguintes compromissos: 

a) ressarcimento ao FRMMP do total dos valores despendidos no custeio da bolsa, nas hipóteses 

de meu desligamento voluntário ou compulsório, reprovação ou jubilamento no curso; 

b) ressarcimento ao FRMMP do total dos valores despendidos no custeio da bolsa, nas hipóteses 

de minha demissão, exoneração ou aposentadoria voluntária depois de concluído o curso, 

aplicando-se ao caso concreto o critério da proporcionalidade; 

c) ressarcimento ao FRMMP do total dos valores despendidos no custeio da bolsa, caso eu me 

negue a ministrar aulas em cursos e treinamentos realizados pela ESMP ou pelo CEAF, depois 

de concluída a pós-graduação, pelo período de 02 anos; 

d) assegurar pertinência do tema objeto de pesquisa com a minha atividade funcional e que os 

resultados do trabalho possam reverter em proveito do Ministério Público, sob pena de ressarcir 

ao FRMMP o total dos valores despendidos no custeio da bolsa; 

e) apresentar declaração de frequência e a declaração de aprovação das disciplinas cursadas da 

Instituição de Ensino ao final de cada semestre letivo à Escola Superior do Ministério Público; 

f) ao final do curso, dentro do prazo de até seis meses, apresentar cópia à Escola Superior do 

Ministério Público da dissertação ou tese aprovada, com a menção atribuída pela Instituição de 

Ensino, e, do diploma ou certificado de conclusão do curso, na forma dos normativos aplicáveis; 

Fortaleza, _______ de ____________________ de 2022 

___________________________________________ (Assinatura) 
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