
 
 
 
 
 
 

4ª CHAMADA DA 1ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NA 4ª SELEÇÃO PÚBLICA/2019 
PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
 

Considerando o ato de homologação do resultado final da 4ª Seleção Pública de candidatos ao 

programa de estágio deste Ministério Público, datado de 05/07/2019, publicado no Diário Oficial do Estado 

em 09/07/2019, e considerando a existência de vagas não preenchidas para estágio não obrigatório, a 

Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa convoca, em quarta chamada, 

obedecendo à ordem de classificação, os acadêmicos aprovados, relacionados no Anexo I, a comparecerem 

ao Ministério Público do Estado do Pará, na data, horário e endereço constantes no referido anexo, munidos 

dos documentos abaixo descritos: 

a) Curriculum vitae; 

b) Carteira de identidade (original e cópia); 

c) Certificado de pessoa física - CPF (original e cópia); 

d) Título de Eleitor com o comprovante da última votação (original e cópia) ou título de eleitor com a certidão 

de quitação eleitoral; 

e) Carteira de reservista para candidatos do sexo masculino (original e cópia); 

f) 01 (uma) foto 3x4 recente e adequada para documentos oficiais; 

G) Comprovante de residência atualizado (original e cópia); 

H) Declaração da Instituição de Ensino Superior contendo o ano ou período em que o acadêmico aprovado 

esteja matriculado no 2º semestre letivo de 2019. 

I) Histórico acadêmico original com indicação das notas obtidas nas disciplinas já cursadas; 

j) Atestado médico comprovando aptidão clínica para a realização do estágio; 

k) Encaminhamento para o estágio fornecido pela instituição de ensino em que o acadêmico aprovado esteja 

regularmente matriculado; 

l) Certidão de inexistência de antecedentes criminais na esfera estadual - Polícia Civil 

(http://antecedentes.policiacivil.pa.gov.br/); 

m) Certidão de inexistência de antecedentes criminais na esfera federal - Polícia Federal 

(https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao); 

n) Comprovante de conta corrente, em seu nome,  para recebimento da bolsa-estágio. 

 

Maiores informações pelos telefones (91)4006-3469/4006-3532, no horário das 8 às 14 horas. 

 

Belém, 08 de agosto de 2019 

 
 

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO 
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
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ANEXO I 

 
 

REGIÃO ADMINISTRATIVA BELÉM II 

CURSO: DIREITO 

LOCAL DE ESTÁGIO: ANANINDEUA 

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL/DRH: RUA JOÃO DIOGO, Nº 100, 2º ANDAR – BAIRRO 

CIDADE VELHA – BELÉM 

CLASSIFICAÇÃO NOME 
TURNO DA 

VAGA 
DIA DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO 
HORÁ 

RIO 

6ª FABRÍCIO FERNANDES OLIVEIRA MANHÃ 13/08/19 ou 14/08/19 08:30 

 
 


