
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 
XXVII  CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL 

DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

E  D  I  T  A  L 
 

 
     O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, na qualidade de PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DO XXVII CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos do Regulamento 
do Concurso, aprovado pela Deliberação nº 46, de .1º de setembro de 2004, publicada no 
DORJ-I de 08 de setembro de 2004, pgs 18 a 20, faz saber aos interessados: 
 

1. INSCRIÇÕES 
1 Abertura 
1.1 As inscrições do XXVII Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do 

Ministério Público estarão abertas no período de 16 de setembro a 15 de outubro 
2004, inclusive, diariamente, no horário das 13 (treze) às 16 (dezesseis) horas, 
exclusivamente na cidade DO RIO DE JANEIRO - na sede de Procuradoria Geral de 
Justiça - Av. Marechal Câmara nº  370 – térreo,  Castelo. 

2 Vagas 

2.1 Nos termos do art. 11 da Deliberação n° 46, de 1º de setembro de 2004, o concurso 
destina-se ao preenchimento de 50 (cinqüenta) vagas atualmente existentes e para 
aquelas que se abrirem durante o curso do mesmo. 

3 Documentação 
3.1 Os documentos, que deverão ser apresentados no ato da inscrição provisória, 

previstos no art. 12 do Regulamento do Concurso, são os seguintes: 
 a)   requerimento (Anexo I - assinado exclusivamente pelo candidato);  

b) ficha de inscrição (fornecida pela Comissão de Concurso, preenchida e assinada 
pelo(a) candidato(a) ou procurador habilitado, com procuração específica e firma 
reconhecida em tabelião); 

c) cópia dos documentos oficiais de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF); 

d) cópia autenticada do diploma de Bacharel em Direito ou documento 
comprobatório da colação de grau;  

e) comprovante bancário do recolhimento dos emolumentos do concurso, que 
não serão devolvidos em qualquer hipótese, no valor de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais), depositados EM ESPÉCIE, no banco ITAÚ,  conta corrente n° 00136-7, 
Agência  CASTELO, nº 6002 em favor da FEMPERJ – XXVII CONCURSO PARA O 
MP (Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro); 

f) dois retratos 3 X 4, recentes; 
g) afirmação de residência nos últimos 5 (cinco) anos (Anexo II – assinada 

exclusivamente pelo candidato), com cópia do comprovante de sua residência 
atual. 



 
Observação: os documentos das alíneas “a” e “g” deverão ser assinados 

exclusivamente pelo candidato, serão fornecidos pela Comissão de 
Concurso, podendo ser digitados ou datilografados, desde que obedecido 
rigorosamente o modelo dos Anexos I e II deste Edital. 

 
3.2  No requerimento mencionado na alínea “a” do item anterior, o candidato declarará sob 

as penas da lei: 
I -  ser brasileiro, de conformidade com o art. 12 da Constituição Federal e seus pará-

grafos; 
II-  ter idade, à data da inscrição, inferior a 65 (sessenta e cinco) anos, observado 

para  nomeação, o art. 77, III, da Constituição Estadual; 
III- haver concluído, até a data do ato da inscrição provisória,  o curso de 

Bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida, mencionando o nome do 
estabelecimento, a data da colação de grau, e, no caso de já possuir diploma, a 
data de sua expedição e do respectivo registro; 

IV-  ver letra “b” do item 3.3 deste Edital; 

      V -  não haver sofrido penalidade grave, a critério da Comissão de Concurso,  no 
exercício da advocacia e/ou no serviço público; 

VI - estar quite com as obrigações eleitorais e do Serviço Militar; 
VII- não registrar antecedentes criminais e estar em pleno exercício dos direitos  civis e 

políticos; 
VIII - gozar de boa saúde física e mental, e, se portador de deficiência física, compatível 

com o exercício funcional (art. 9° § 1° da Constituição Estadual e Lei n° 2.298 de 
28/07/94, alterada pela Lei n° 2.482 de 14/12/95,e art.56 da Lei Complementar 
Estadual nº106 de 01/01/03)  especificá-la para fim de satisfação dos requisitos 
legais. 

3.3 -  O candidato comprometer-se-á, ainda, nos termos do art. 19 do Regulamento do 
Concurso, a apresentar os documentos relativos aos requisitos exigidos no art. 12, a 
seguir especificados: 
a) no  prazo de 10 (dez) dias contado da publicação do resultado das provas escritas 

especializadas, a comprovação dos requisitos previstos nos incisos  V, VI e VII do 
art.12 do Regulamento do Concurso,  devendo ainda anexar: 
I - declaração de idoneidade, em documento firmado por 2 (dois) membros do 
Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública ou Procuradoria Geral do 
Estado; 

II -  certidões da OAB, e, se servidor público o candidato, do órgão competente, de 
não haver sofrido penalidade grave no exercício da advocacia e/ou no serviço 
público; 

III   - certidão do TRE de estar quite com as obrigações eleitorais e em pleno 
exercício dos direitos civis e políticos; 

IV - certificado dos Órgãos competentes de estar quite com o Serviço Militar;             
V - laudo de exame psicotécnico, incluindo teste de personalidade, realizado em 
entidade ou instituição especializada, indicada pela Comissão de Concurso; 



VI - certidões negativas dos Cartórios de Registros de Distribuições Criminais, 
inclusive dos das Auditorias Militares, Cartórios de Registro de Interdições e Tutelas, 
Cíveis, Protestos de Títulos e Execuções, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, 
das Comarcas em que tenha tido residência ou domicílio nos últimos 5 (cinco) anos;  

 
b) o prazo para comprovação do requisito do inciso IV do art. 12 do Regulamento 

do Concurso, relativo aos 3 (três) anos de prática profissional,  até a data da 
posse, começará a fluir da publicação do resultado das provas escritas 
especializadas, encerrando-se 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do 
resultado final das provas orais.    

Serão consideradas formas de prática profissional as atividades de membro do 
Ministério Público, de Magistrado, de Advogado, o exercício de função de natureza 
técnico -jurídica, o curso de formação ministrado pela Fundação Escola do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro - FEMPERJ, pela Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro – EMERJ e pela Fundação Escola Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro - FESUDEPERJ, desde que o candidato tenha 
sido regularmente avaliado e aprovado, o exercício da função de conciliador nos 
Juizados Especiais, restrita aos advogados, bem como os estágios de advocacia, por 
período de até 2 (dois) anos, oficiais ou reconhecidos, a serem comprovadas:  
: 

               I -  por certidão de efetivo exercício, expedida pelo órgão competente, no caso de 
membro do Ministério Público, Magistrado ou servidor público que exerça função de 
natureza técnico -jurídica; 

 II -   pela apresentação de cópias autenticadas de peças forenses, no mínimo de 3 
(três) por semestre, com data e autoria incontroversas, por publicações oficiais em 
que o nome do candidato figure como advogado ou estagiário no feito judicial, ou 
prova de atividade profissional própria de advogado, como definido no respectivo 
Estatuto;  

 III -  pelo certificado da  conclusão do curso, emitida pelos respectivos órgãos, 
FEMPERJ, EMERJ, FESUDEPERJ; 

 IV- por certidão  sobre o período de atuação de conciliador, emitida pelo órgão 
competente do Tribunal de Justiça; 

                V- pelo certificado de estágio em entidade oficial ou credenciada na Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

               VI- por certidão expedida pela Corregedoria - Geral do Ministério Público, 
relativamente ao estágio perante os órgãos do Ministério Público. 

 
         c)   no prazo de 10 dias contado da publicação do resultado final das provas orais, 

a comprovação do requisito do inciso VIII do art. 12 do Regulamento, relativo a 
gozar o candidato de boa saúde física e mental. 

              
 OBSERVAÇÃO: 
  Nos termos do art. 65 do Regulamento do Concurso, OS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS PARA AS INSCRIÇÕES PROVISÓRIA E DEFINITIVA NÃO SERÃO 
DEVOLVIDOS, ressalvando-se a devolução dos constantes do item III do art. 56, se 
apresentados na forma original. 



 
 
 

ANEXO I 
(Requerimento) 

 
 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão do XXVII Concurso para Ingresso na Classe Inicial da 

Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

 

_______________________________________________________________________, 
                        (Nome do(a) candidato(a) por extenso) 

de nacionalidade ___________________, natural de _____________________________, 

nascido em _____/_____/_____,estado civil ____________, profissão _______________, 

vem requerer sua inscrição no XXVII Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira 

do Ministério Público. 

    Declara que é bacharel em Direito, graduado pela 

Faculdade________________________________________________, tendo colado grau 

em___/___/___, com diploma expedido em ___/___/___, sob o registro n°__________; 

tem idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos;  nunca sofreu, no exercício da advocacia 

ou de função pública,  penalidade   por   prática   de   atos  desabonadores; está quite 

com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do Serviço Militar; não registra 

antecedentes criminais, acha-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; goza 

de boa saúde física e mental; compromete-se  a  apresentar nos prazos previstos no art. 

19 do Regulamento do Concurso a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 12 do 

mesmo Regulamento; conhece e está de acordo com as instruções reguladoras deste 

Concurso, baixadas pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público,  através  da  

Deliberação nº 46, de01 de setembro de 2004, publicada no DORJ-I de 08 de setembro 

de 2004, pgs.18/20,  e pelo Edital do referido Concurso. 

  Nestes termos, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima, 
  P. deferimento.  
 

Rio de Janeiro,          de                        de 2004 

 

____________________________________________ 

(assinatura exclusiva do(a) candidato(a)) 

 



 
 

 
 

ANEXO II 
(Afirmação de residência) 

 
 
 
 

 Afirmo, sob as penas da lei, para fins de inscrição no XXVII 

Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro, que tive residência, nos últimos 5 (cinco anos), 

no(s) endereço(s) abaixo mencionado(s): 

 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro,              de                           de 2004. 

 

___________________________________________ 

(assinatura exclusiva do(a) candidato(a)) 

 

 

 

 

 

 

Observação: o candidato deverá mencionar rua e número, bairro, município, CEP, 

estado e período em que residiu no(s) endereço(s) citado(s), com cópia do 
comprovante de sua residência atual. 
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