
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2012 – PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições 
previstas no art. 19 e art. 22, IV, da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09 de fevereiro de 1996, tendo em vista a 
deliberação do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO constante da Resolução nº 003/2011 – CSMP e 
Resolução nº 010/2011 – CSMP, apresentando o resultado final do III e IV Concurso para Credenciamento de 
Estagiários – Área Administrativa, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, convoca os candidatos 
listados a seguir para se apresentarem, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, 
com a finalidade de efetuar seu credenciamento junto a esta Instituição.

CURSO: ARQUITETURA – CIDADE DE INSCRIÇÃO: NATAL

COLOCAÇÃO NOME NOTA

11º ANDREZA CRUZ ALVES DA SILVA 7,6686

12º THALITA LINHARES DA SILVA 7,0380

CURSO: BIBLIOTECONOMIA – CIDADE DE INSCRIÇÃO: NATAL

COLOCAÇÃO NOME NOTA

3º MIDINAI GOMES BEZERRA 8,2480

Para o credenciamento, o candidato deverá observar o disposto nos itens 8, 9 e 10 do Edital nº 005/2011 – PGJ, 
publicado no Diário Oficial do Estado do RN de 10/02/2011, bem como apresentar os seguintes documentos:

I – duas (02) fotos 3x4;

II - cópia e originais de RG e CPF;

III - cópia e original do comprovante de residência;

IV - cópia e original de comprovante de estar em dia com o serviço militar;

V - cópia e originais do título eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;

VI - atestado médico que comprove estar o candidato apto ao exercício das funções de estagiário; 

VII - certidão onde conste o horário das disciplinas que está cursando e período em que está matriculado;

VIII - declaração indicando a atividade pública ou privada que exerce, com menção de local e horário de trabalho;

IX – Certidões Negativas de antecedentes criminais expedidas pelos cartórios de distribuição da Justiça Federal, 
Estadual, Eleitoral e Polícia Federal onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

X – Certidões de adimplência expedida pelos Tribunais de Contas da União e do Estado onde tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos;

XI – Declaração de não ter cometido crime contra a Administração Pública nos últimos 05 (cinco) anos.

LOCAL PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:

CIDADE DE 
INSCRIÇÃO

LOCAL / ENDEREÇO

Natal Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF/Setor de Estágio – Rua 
Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, nº 97, Candelária, Natal/RN – Fone: (84) 3232-
4098

O horário de atendimento é das 7:30h às 14:30h de segunda a sexta-feira.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Natal, 01 de fevereiro de 2012.

Manoel Onofre de Souza Neto

Procurador-Geral de Justiça


