CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL N.º 027/2016-PGJ

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA PARA
O CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, no uso de
suas atribuições, torna pública a Resolução nº 057/16-CSMP de
HOMOLOGAÇÃO do resultado do Concurso para Ingresso à
Carreira do Ministério Público do Estado do Amazonas, bem
como a convocação dos candidatos aprovados na fase final do
concurso, a apresentarem a documentação comprobatória dos
requisitos constantes no item IV do Edital 001/2015-PGJ, de 25
de setembro de 2015.
1. Comunica que o Conselho Superior do Ministério Público,
em sessão extraordinária realizada em 06 de outubro de 2016,
Homologou o Resultado do Concurso Público para Ingresso na
Carreira do Ministério Público do Estado do Amazonas, no
cargo de Promotor de Justiça Substituto, conforme o Resultado
Final publicado no Edital nº 026/2016-PGJ, de 29 de setembro
de 2016.
2. Convoca os candidatos aprovados no concurso para
apresentar a documentação comprobatória dos requisitos
descritos no item IV, do Edital 001/2015-PGJ.
2.1 Os candidatos deverão preencher e encaminhar o
requerimento de avaliação dos documentos (modelo anexo),
juntamente com os documentos de comprovação dos requisitos,
consoante item IV do Edital de Abertura, no período de 21 a 28
de outubro de 2016, via SEDEX, à FMP Concursos – Ref.
Concursos MP/AM – Rua Cel. Genuíno, 421/5º andar – Porto
Alegre/RS – CEP 90010-350.
2.2. Os documentos solicitados no item IV - 9 do Edital
001/2015-PGJ somente serão considerados com data de
expedição, de no mínimo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de
início de entrega da documentação.
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2.3. Para fins de análise da documentação e contagem do tempo
de exercício de atividade jurídica (item IV – 12 do Edital
001/2015-PGJ) será observado o que estabelece a Resolução nº
40 do CNMP e suas alterações.
2.4. A não apresentação de qualquer um dos documentos
relacionados no item IV do Edital 001/2015-PGJ ensejará,
automaticamente, a exclusão do candidato do Concurso.

Manaus, 20 de outubro de 2016.

PEDRO BEZERRA FILHO
Presidente da Comissão de Concurso, por substituição legal.
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MODELO ANEXO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão do Concurso
para Ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do
Estado do Amazonas.

_______________________________________,
CPF
n.º
______________,
documento
de
identificação
n.º
__________________, requer a avaliação dos documentos em
anexo para cumprimento do item IV do Edital 001/2015-PGJ, de
25 de setembro de 2015, que disciplina o Concurso Público para
ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do Estado
do Amazonas.

_______________, __ de ________ de 2016.

_____________________________
Assinatura do Candidato
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