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ESTADO DO CEARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

 EDITAL Nº. 02/2013 DE RETIFICAÇÃO 
 

 
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta no Edital nº 01/2013 publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará, nº 
689, de 01 de abril de 2013, resolve RETIFICAR os itens que seguem: 
 
1. Onde se lê: 
 Técnico Ministerial – Área Apoio Especializado ou Técnico Ministerial – Área Administrativa 
 

 Leia-se: Técnico Ministerial. 
 
 
2. Onde se lê: 
 Capítulo II – Item 1 
 Reserva de Vagas para pessoas com deficiência em atendimento ao Decreto Federal nº. 3.298/1999 

e alterações posteriores. 
  

Cargo/Área Código 
de Opção 

Escolaridade / Pré-requisitos 
(a serem comprovados no ato da posse) 

N° Total 
de Vagas 

(1) 

Vagas Reservadas 
a Pessoas com 
Deficiência (2) 

Técnico Ministerial – 
Área Apoio 

Especializado  
C03 

Certificado de conclusão de nível médio ou 
curso técnico equivalente. (Redação da Lei 
14.043/2007) 

58 + 
cadastro 
reserva 

03 

 

 Capítulo VI – Item 2 
 O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual de 5% 

(cinco por cento) em face da classificação obtida, nos termos do Decreto nº. 3.298/1999 e suas 
alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  

 
 Leia-se:  
 Capítulo II – Item 1 
 Reserva de Vagas para pessoas com deficiência em atendimento ao Decreto Federal nº. 3.298/1999 

e alterações posteriores e Resolução nº 81, de 31 de janeiro de 2012, do CNMP. 
 

Cargo/Área Código 
de Opção 

Escolaridade / Pré-requisitos 
(a serem comprovados no ato da posse) 

N° Total 
de Vagas 

(1) 

Vagas Reservadas 
a Pessoas com 
Deficiência (2) 

Técnico Ministerial  C03 
Certificado de conclusão de nível médio ou 
curso técnico equivalente. (Redação da Lei 
14.043/2007) 

58 + 
cadastro 
reserva 

06 

 

 Capítulo VI – Item 2 
 O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual de 10% 

(dez por cento) em face da classificação obtida, nos termos do Decreto nº. 3.298/1999 e suas 
alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e Resolução nº 81, de 31 de 
janeiro de 2012, do CNMP. 

 
 



3. Leia-se como segue e não como constou: 
 Capítulo VII - Das Provas 
 

Cargo/Área Prova  Nº de 
Questões Peso Duração da Prova 

Analista Ministerial – 
Área Direito 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa 
Informática 
 
Conhecimentos Específicos 

 
20 
10 
 

40 

1 
 
 
 

3 
4 horas e 30 minutos 

Discursiva - Redação --- --- 

Títulos  --- --- --- 

Analista Ministerial – 
Área Ciências da 

Computação 

Conhecimentos Gerais  
Língua Portuguesa 
Inglês Técnico 
Noções de Direito 
 
Conhecimentos Específicos 

 
16 
08 
06 
 

40 

1 
 
 
 

3 4 horas e 30 minutos 

Discursiva - Redação --- --- 

Títulos --- --- --- 

Técnico Ministerial 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa 
Informática 
 
Conhecimentos Específicos 

 
20 
10 
 

40 

1 
 
 
 

2 

 
4 horas 

 

4. Leia-se como segue e não como constou: 
 
ANEXO I 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PARA O CARGO DE ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA DIREITO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - para o cargo de ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA DIREITO 
Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação das normas 
constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas 
difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e 
deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos. Da 
Organização do Estado. Da Organização dos Poderes: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder 
Judiciário. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da 
Defensoria Pública.  
Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo. Administração direta e indireta. Órgãos públicos. 
Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e 
convalidação do ato administrativo. Poderes e deveres dos administradores públicos: uso e abuso do poder, 
poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos 
administradores públicos. Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da responsabilidade objetiva. 
Intervenção do Estado na propriedade: modalidades. Controle da administração pública: administrativo, 
legislativo e judicial. Bens públicos: regime jurídico. Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93 – 
atualizada). Do pregão (Lei nº 10.520/02). Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal (Lei nº 9.784/99 - atualizada). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92 - atualizada). 
Direito Civil: Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942). Vigência da lei, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. Das Pessoas: Das 
Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos da personalidade e da ausência. Das Pessoas 
Jurídicas: Disposições Gerais. Do Domicílio. Associações e Fundações. Dos Bens: das diferentes classes de 



Bens: dos Bens considerados em si mesmos: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e                            
consumíveis; dos bens divisíveis; dos bens singulares e coletivos; dos bens públicos. Dos fatos jurídicos. Do 
negócio jurídico: representação, condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do negócio jurídico: do erro 
ou ignorância, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores. Da invalidade 
do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Da prescrição e decadência. Das modalidades das 
obrigações: das obrigações de dar coisa certa, das obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, 
das obrigações de não fazer, das obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das 
obrigações solidárias. Do adimplemento e extinção das obrigações. Dos contratos em geral: Disposições 
Gerais. Das várias espécies de contrato: da compra e venda; da locação de coisas; da prestação de serviços. 
Da responsabilidade civil: da obrigação de indenizar; da indenização. 
Direito Processual Civil: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da 
ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual; dos deveres e da substituição das partes e 
procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, 
denunciação à lide e chamamento ao processo. Do Ministério Público. Dos Órgãos Judiciários e dos 
Auxiliares da Justiça: Da competência interna: em razão do valor e da matéria; competência funcional e 
territorial; modificações de competência e declaração de incompetência. Do Juiz. Dos auxiliares da Justiça: do 
serventuário e do oficial de justiça; do perito. Dos Atos Processuais. Da Formação, da Suspensão e da 
Extinção do processo. Do processo e do procedimento: do procedimento ordinário e sumário. Do 
procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta do réu: 
contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do processo. Das 
provas: disposições gerais; ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas documental e testemunhal. 
Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa julgada. Da liquidação e do 
cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos recursos. Do processo de execução: da execução em 
geral; das diversas espécies de execução: execução para entrega de coisa, execução das obrigações de 
fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Da 
suspensão e extinção do processo de execução. Mandado de Segurança. Execução fiscal. Do processo 
cautelar: das medidas cautelares: das disposições gerais; dos procedimentos cautelares específicos: arresto, 
sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada de provas. Dos procedimentos especiais: 
ação de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação monitória. 
Direito Penal: Aplicação da lei penal. Imputabilidade penal. Concurso das pessoas. Espécies de pena. 
Aplicação da pena. Medidas de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes contra a honra. Crimes contra a 
fé pública. Crimes contra a administração em geral (praticados por funcionário público ou por particular). 
Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a ordem tributária. Crimes contra a ordem 
econômica. Crimes hediondos. Abuso de autoridade. Crimes ambientais. 
Direito Processual Penal: Investigação Criminal. Ação penal pública e privada. A denúncia. A representação. 
A renúncia. Jurisdição e competência. Sujeitos do processo: Juiz, Ministério Público. Acusador, ofendido, 
defensor, assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo (prazo, 
contagem). Comunicações processuais (citação, notificação, intimação). Medidas cautelares de natureza 
pessoal diferentes da prisão. Prisão: temporária, em flagrante, preventiva. Sentença condenatória. Liberdade 
provisória e fiança. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito, publicação, 
intimação e efeitos). Recursos. Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, 
processamento e recursos cabíveis. Juizados Especiais Criminais.  
Direito da Criança e Adolescente: Trabalho infantil: conceito e normas legais aplicáveis. Proibições ao 
trabalho do menor. Penalidades. Efeitos da contratação. Doutrina da proteção integral da criança e do 
adolescente. Tratamento legal e constitucional. Os Conselhos Tutelares e de Direitos da criança e do 
adolescente: composição, atribuições Normas de proteção ao trabalhador adolescente. Limites à contratação. 
Estágio e aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos do estagiário e do aprendiz. 
Requisitos para a adoção válida dos regimes de estágio e de aprendizagem. Extinção do contrato de 
aprendizagem. Proteção ao trabalhador adolescente com deficiência. Trabalho Educativo. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 - atualizada. 
Legislação do Ministério Público: O Ministério Público do Estado do Ceará (Lei Complementar nº 72/2008 
e alterações). Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei 9.826/1974). Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993). Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
do Ministério Público do Estado do Ceará (Lei nº 14.043/2007). Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de 
maio de 1993.  
 

 

 

 

 



 
PARA O CARGO DE ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
  
CONHECIMENTOS GERAIS  
Língua Portuguesa: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Homônimos e parônimos. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Advérbios. Conjunções coordenativas e 
subordinativas. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases 
corretas e incorretas). Intelecção de texto.  
Inglês técnico instrumental para informática: interpretação de textos 
Noções de Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade das normas 
constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. Dos direitos e garantias 
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de 
nacionalidade; dos direitos políticos. Da organização do Estado. Da Administração Pública. Da Organização 
dos Poderes: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à 
Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública.  
Noções de Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo. Administração direta e indireta. 
Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, 
revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo. Poderes e deveres dos administradores 
públicos: uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, 
poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da 
responsabilidade objetiva. Intervenção do Estado na propriedade: modalidades. Controle da administração 
pública: administrativo, legislativo e judicial. Bens públicos: regime jurídico. Licitação e contratos 
administrativos (Lei nº 8.666/93 – atualizada): Dos princípios. Da Licitação. Das modalidades. Da dispensa e 
inexigibilidade. Dos contratos administrativos. Da execução. Da inexecução e da rescisão dos contratos 
administrativos. Das sanções. Do pregão (Lei nº 10.520/02). Processo Administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99 - atualizada). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92 - 
atualizada). 
Noções de Legislação do Ministério Público: O Ministério Público do Estado do Ceará (Lei Complementar 
nº 72/2008 e alterações). Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei 9.826/1974). Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993). Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará (Lei nº 14.043/2007). Lei Complementar Federal nº 75, 
de 20 de maio de 1993.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - para o cargo de ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 
Banco de Dados: Tecnologia de banco de dados (Principais características dos SGBDs; Módulos e 
Componentes). Bancos de dados distribuídos; Replicação. Arquitetura, modelos lógicos e representação 
física. Implementação de SGBDs relacionais. Modelagem entidade-relacionamento. Dicionário de dados e 
normalização de dados. Comandos DDL e DML. Consultas avançadas em SQL. Programação Transact-SQL. 
Programação PL-SQL. Banco de dados MYSQL. Conhecimento de BI.  
Redes de Computadores e Sistemas distribuídos: Topologias de redes de computadores. Arquitetura e 
protocolos de redes de comunicação. Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. 
Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, 
roteadores). Aplicações de voz e imagem sobre redes. Modelo de referência OSI. Conjunto de Protocolos 
TCP/IP. Sistemas de telecomunicações; Gerenciamento de redes; Comunicação sem fio e mobilidade;  
Plataformas e aplicações distribuídas. Sistemas operacionais baseados em Linux. Sistemas operacionais 
Windows Server 2008. Conceitos de virtualização: Hiper-V e Zen.  Infraestrutura de chave pública (PKI). 
Soluções de Armazenamento RAID, SAN e NAS. Contingência e continuidade de operação.  
Segurança da Informação: Gerência de Riscos. Controles de acesso físico e lógico. Plano de Continuidade 
de Negócio (plano de contingência e de recuperação de desastres). Conceitos de backup e recuperação de 
dados. Tratamento de incidentes e problemas. Vírus de computador e outros malwares (cavalos de troia, 
adware, spyware, backdoors, keyloggers, worms, bots, botnets, rootkits). Ataques e proteções relativos a 
hardware, software, sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados, redes, pessoas e ambiente físico. 
Segurança de Redes:  Arquiteturas de firewalls, Ataques e ameaças da Internet e de redes sem fio 
(phishing/scam, spoofing, DoS, flood). Criptografia: Conceitos básicos de criptografia, sistemas criptográficos 
simétricos e de chave pública, certificação e assinatura digital, características dos principais protocolos 
criptográficos. NBR ISO/IEC 27001 e 27002: Estrutura, objetivos e conceitos gerais.  
Engenharia de Software: Planejamento e gerenciamento do desenvolvimento de software;  Engenharia de 
requisitos e validação de sistemas; Arquitetura de software e padrões de projeto; Conceitos e implementação 



de linguagens de programação. Orientação a objetos (herança, polimorfismo, encapsulamento, interfaces, 
pacotes etc.). Gerência de projetos de software (PMBoK). Métricas de sistema: métricas de projeto, de 
implementação e de resultados. Estimativa e planejamento de software. Parâmetros de desempenho e 
garantia de qualidade de software.  Metodologias de desenvolvimento ágeis: SCRUM e XP.  Gerenciamento 
de Configuração e Controle de Versão.  
Governança de TI: Cobit, gerenciamento de serviços de TI com Itil, gerenciamento de projetos com PMBoK, 
Aquisições de TI (IN 04/2010). 
 

PARA O CARGO DE TÉCNICO MINISTERIAL 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Língua Portuguesa: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Homônimos e parônimos. Flexão nominal e 
verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Advérbios. Conjunções coordenativas e 
subordinativas. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases 
corretas e incorretas). Intelecção de texto.  
Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações com BR Office/Libre Office: Writer, Calc e Impress. Sistemas operacionais: Windows XP/7. 
Noções de hardware (função e operação de periféricos). Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e Intranet. Principais 
navegadores: Internet Explorer e Mozilla Firefox. Correio eletrônico (webmail). Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de 
proteção e segurança da informação. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas. Noções sobre Política de segurança da informação e de Redes Privativas Virtuais – VPN. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - para o cargo de TÉCNICO MINISTERIAL  
Noções de Direito Constitucional: Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade das normas 
constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. Dos direitos e garantias 
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de 
nacionalidade; dos direitos políticos. Da organização do Estado. Da Administração Pública. Da Organização 
dos Poderes: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à 
Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública. 
Noções de Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo. Administração direta e indireta. 
Órgãos públicos. Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, 
revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo. Poderes e deveres dos administradores 
públicos: uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar, 
poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Responsabilidade Civil do Estado: aplicação da 
responsabilidade objetiva. Intervenção do Estado na propriedade: modalidades. Controle da administração 
pública: administrativo, legislativo e judicial. Bens públicos: regime jurídico. Licitação e contratos 
administrativos (Lei nº 8.666/93 – atualizada): Dos princípios. Da Licitação. Das modalidades. Da dispensa e 
inexigibilidade. Dos contratos administrativos. Da execução. Da inexecução e da rescisão dos contratos 
administrativos. Das sanções. Do pregão (Lei nº 10.520/02). Processo Administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99 - atualizada). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92 - 
atualizada).  
Noções de Direito Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942). Das Pessoas Naturais: Da personalidade e da capacidade; Dos direitos da 
personalidade. Das Pessoas Jurídicas: Disposições gerais. Do Domicílio. Das Diferentes Classes de Bens: 
Dos bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis); Dos bens públicos. Dos 
Contratos em Geral: Deposições Gerais. Das Várias Espécies de Contrato: Da compra e venda; Da locação 
de coisas; Da prestação de serviço. Da Responsabilidade Civil. 
Noções de Direito Processual Civil: Das Partes e dos Procuradores: Da capacidade processual; Dos 
deveres das partes e dos seus procuradores; Dos procuradores. Do Ministério Público. Dos Órgãos 
Judiciários e dos Auxiliares da Justiça: Do juiz; Dos auxiliares da Justiça: do serventuário e do oficial de 
justiça; do perito. Dos Atos Processuais. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Do 
Procedimento Ordinário: Da petição inicial; Da resposta do réu; Das provas; Da audiência de instrução e 
julgamento. Da sentença e da coisa julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Dos Recursos: 
Das disposições gerais; Da apelação; Do agravo; Dos embargos de declaração. Do processo de execução: 
da execução em geral; das diversas espécies de execução: execução para entrega de coisa, execução das 
obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do devedor. Da execução por quantia certa contra devedor 
insolvente. Da suspensão e extinção do processo de execução. Mandado de Segurança. Execução fiscal. 



Noções de Direito Penal: Aplicação da lei penal. Imputabilidade penal. Concurso das pessoas. Espécies de 
pena. Aplicação da pena. Medidas de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes contra a honra. Crimes 
contra a fé pública. Crimes contra a administração em geral (praticados por funcionário público ou por 
particular). Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a ordem tributária. Crimes contra a ordem 
econômica. Crimes hediondos. Abuso de autoridade. Crimes ambientais. 
Noções de Direito Processual Penal: Investigação Criminal. Ação penal pública e privada. A denúncia. A 
representação. A renúncia. Jurisdição e competência. Sujeitos do processo: Juiz, Ministério Público. 
Acusador, ofendido, defensor, assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, 
lugar, tempo (prazo, contagem). Comunicações processuais (citação, notificação, intimação). Medidas 
cautelares de natureza pessoal diferentes da prisão. Prisão: temporária, em flagrante, preventiva. Sentença 
condenatória. Liberdade provisória e fiança. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões interlocutórias e 
sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos). Recursos. Habeas Corpus: conceito, garantia 
constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis. Juizados Especiais Criminais. 
Noções de Legislação do Ministério Público: O Ministério Público do Estado do Ceará (Lei Complementar 
nº 72/2008 e alterações). Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei 9.826/1974). Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993). Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará (Lei nº 14.043/2007). Lei Complementar Federal nº 75, 
de 20 de maio de 1993.  
 

 

Fortaleza, aos 25 de abril de 2013. 
 
 

MARIA JOSÉ MARINHO DA FONSECA 
Procuradora de Justiça – Presidente 
 


