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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei nº 16.184, de 27 de dezembro de 2007, no art. 15, VII, da Lei Complementar n.° 
25, de 6 de julho de 1998, na Lei Complementar nº 65, de 18 de dezembro de 2008 e na Lei complementar nº 75, 
de 21 de setembro de 2009, torna público o local de provas para realização de concurso público para provimento 
de vagas e formação de cadastro-reserva em cargos de Nível Superior e de Nível Médio do quadro de Serviços 
Auxiliares do Ministério Público do Estado de Goiás, de acordo com a legislação pertinente e conforme segue: 
1. Todos os candidatos inscritos no presente concurso público ficam convocados para a realização das provas 
objetivas e discursivas, conforme locais, datas e horários indicados no item 3, a seguir. 
2. Em conformidade com o subitem 6.4.1 do Edital Normativo, a prova discursiva será realizada no mesmo dia e 
dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. 
3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
3.1. Data da Prova: 13 de junho de 2010. Horário de abertura dos portões: 13 (treze) horas. Horário de 
fechamento dos portões e início da prova: 14 (quatorze) horas. Duração da prova: 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos. 
3.2. Local de realização das provas: Fazenda Botafogo: UNIP-Universidade Paulista, Rodovia BR 153, área de 
01 a 05, Km 503.  
4. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.universa.org.br e retirar o seu Comprovante 
de Inscrição com a indicação do seu local de prova.  
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da(s) prova(s) com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, fabricada com material transparente, comprovante de inscrição ou do comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição e documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, 
lapiseira/grafite e(ou) borracha durante a realização das provas.  
6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
7. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador. 
8. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e (ou) em horários diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado. 
9. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Central de Atendimento ao 
Candidato da Fundação Universa, localizada na Rua 141 nº 256 Setor Marista, Goiânia/GO e divulgado na 
internet, nos endereços eletrônicos http://www.universa.org.br e http://www.mp.go.gov.br, no primeiro dia útil 
seguinte ao da aplicação da prova objetiva. 
10. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva, contra o 
resultado preliminar da prova discursiva e(ou) contra o resultado preliminar da avaliação de títulos e de 
experiência profissional disporá de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 
divulgação do gabarito oficial preliminar e dos resultados preliminares da prova discursiva e da avaliação de 
títulos e de experiência profissional, conforme o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado 
no momento de divulgação do gabarito oficial preliminar e dos demais resultados.  
11. Não será aceito recurso encaminhado via Correio, fax, internet e(ou) correio eletrônico.  
12. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público no DOMP e na Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.   
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