ATA DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO PÚBLICO DO SORTEIO DE PONTOS DO SEGUNDO DIA DA PROVA ORAL DO CONCURSO PARA INGRESSO A CARREIRA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Aos 2 dias do mês de abril de 2016, na sala de aula do Centro Educacional Adalberto Valle, em Manaus/AM, reuniu-se a Coordenação do CONCURSO
PARA INGRESSO A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO D ESTADO DO AMAZONAS, a fim de proceder a sessão pública de sorteio de pontos referentes à
arguição a ser realizada no domingo (03/04/2016), das disciplinas GI (Direito Penal),GII (Direito Processual Penal),GIII (Direito Constitucional) e GIV
(Direito Administrativo), na presença de membros da comissão e candidatos. Inicialmente, a coordenação deu ciência aos presentes sobre o
deferimento de mais quatro liminares, cujas decisões foram trazidas em mãos pelos candidatos, autorizando a participação dos mesmos na prova oral.
Como o sorteio da ordem de arguição do dia 03/04 (domingo) já havia sido executado na sexta (01/04), os nomes destes candidatos foram incluídos,
em ordem alfabética, ao final da listagem de arguição de domingo, para que participassem do sorteio de pontos. São eles:
15105319 ANDERSON MASCARENHAS SANTOS
15105965 DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO
15106204 LAILA YURI MIYANO DE OLIVEIRA
15106374 MAYRA NEVES ESCÓRCIO

Procedeu-se o sorteio dos pontos dos candidatos que serão arguidos no domingo, nas quatro disciplinas: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito
Constitucional e Direito Administrativo, nesta ordem. No momento do sorteio dos pontos de Direito Processual Penal foi informado que os pontos, em
número de 22 (vinte e dois), foram colocados para o sorteio duas vezes, e o mesmo ocorreu com Direito Administrativo, os pontos, em número de 13
(treze), foram copiados três vezes. Também foi salientado, que os candidatos observem o número do ponto, pois não é o que está em negrito, mas sim
o que está ao lado. Salientou-se aos candidatos a necessidade de acompanhar as publicações no site www.concursosfmp.com.br para o caso de
eventual revogação de liminares. Do resultado do sorteio formou-se uma planilha, que foi disponibilizada no site www.concursosfmp.com.br, logo após
o encerramento. A coordenação agradeceu a colaboração de todos, encerrando a sessão. Nada mais havendo a tratar, vai a presente ata assinada pelos
membros presentes, pelos candidatos abaixo relacionados e por mim, Melissa Seffrin, que a digitei.
___________________________________
Melissa Seffrin
Encarregada
___________________________________
Pedro Bezerra Filho
Presidente da Comissão de Concurso
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___________________________________
Lupercino de Sá Nogueira Filho
Membro da Comissão do MPAM

___________________________________
Nicolau Libório dos Santos Filho
Membro da Comissão do MPAM
___________________________________
Carla Fregapani
Membro da Comissão do MPAM

___________________________________
Elanderson Lima Duarte
Candidato
___________________________________
Otávio Machado de Alencar
Candidato
___________________________________
Igor Souza Marques
Candidato
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