
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE  

NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR  

EDITAL N° 04/2012 de 17/04/2012  

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPE/TO), torna pública a 

retificação do Edital nº 01/2012 – MPE/TO – ADMINISTRATIVO, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Tocantins, no dia 04 de abril de 2012, com a alteração do dispositivo que 

passa a ter a redação a seguir: 

 

Onde se lê: 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPE/TO), nos termos da 

Constituição do Estado do Tocantins, da Lei n. 1.050, de 10 de fevereiro de 1999, e da Lei n.o 

1.652, de 29 de dezembro de 2005, torna pública a realização de concurso público para 

provimento de vagas em cargo de nível superior e intermediário, mediante as condições 

estabelecidas neste 

edital. 

 

Leia-se: 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPE/TO), nos termos da 

Constituição do Estado do Tocantins, da Lei n. 1818, de 23 de agosto de 2007, e da Lei n.o 

1.652, de 29 de dezembro de 2005, torna pública a realização de concurso público para 

provimento de vagas em cargo de nível superior e intermediário, mediante as condições 

estabelecidas neste edital. 

 

Item 11.1 

 

Onde-se lê: 

O candidato aprovado no concurso público, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado, 

obedecida à ordem de classificação na respectiva regional, no cargo para o qual foi habilitado, 

na Classe e Padrão iniciais da respectiva categoria funcional, mediante ato de nomeação 

expedido pelo Procurador Geral do Estado do Tocantins e publicado no Diário Oficial do 

Estado do Tocantins.  

 

Leia-se: 

 

O candidato aprovado no concurso público, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado, 

obedecida à ordem de classificação na respectiva regional, no cargo para o qual foi habilitado, 

na Classe e Padrão iniciais da respectiva categoria funcional, mediante ato de nomeação 

expedido pelo Procurador Geral de Justiça e publicado no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins.  

 
Publique-se no Diário Oficial do Estado do Tocantins o presente edital, 

Retifique o edital nº 01/2012 MPE-TO divulgado na internet. 

 

    Clenan Renaut de Melo Pereira 

           Presidente da Comissão de Concurso 


