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nos incisos I, II, IV, V e VII do art. 2º deste Regulamento, mediante 
apresentação do original ou cópia autenticada: (Redação dada 
pelo Ato (N) 739/2012 – CPJ, de 04-07-2012)

I – os seguintes documentos: (Redação dada pelo Ato (N) 
692/2011 – PGJ/CPJ, de 01-04-2011)

a) cédula de identidade;
b) diploma de Bacharel em Direito, registrado pelo Minis-

tério da Educação, ou certidão ou atestado de colação do 
respectivo grau, com a prova de estarem sendo providenciados 
a expedição e o registro do diploma correspondente;

c) certificado de reservista ou documento equivalente, que 
comprove a quitação com o serviço militar;

II – atestado fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove 
o gozo dos direitos políticos;

III – as seguintes certidões, que abranjam as localidades onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
ou atividade particular nos últimos 05 (cinco) anos, destinadas a 
comprovar a inexistência de antecedentes criminais ou cíveis incom-
patíveis com o ingresso na carreira do Ministério Público:

a) dos distribuidores cíveis da Justiça Federal e Estadual 
(comum e fiscal);

b) dos cartórios de protestos e dos cartórios de execuções 
criminais;

c) criminais das Justiças Federal e Estadual, bem como das 
Justiças Militar Federal e Estadual;

d) de antecedentes criminais, fornecida pelas Polícias 
Federal e Estadual;

IV – relação das fontes de referência, com os nomes, 
endereços e cargos, se for o caso, de membros do Ministério 
Público, do Poder Judiciário, do magistério jurídico superior e 
da advocacia;

V – “curriculum vitae”, firmado pelo candidato, com discri-
minação dos locais de seu domicílio e residência, desde os 16 
(dezesseis) anos de idade; indicação pormenorizada das escolas 
em que estudou, dos cargos, funções e atividades, públicos ou 
privados, lucrativos ou não, desempenhados desde então, aí 
abrangidos os de natureza política; identificação dos membros 
do Ministério Público e da Magistratura, junto aos quais tenha 
atuado; e, sendo o caso, a qualificação completa e referências a 
respeito de cônjuge ou companheiro;

§ 1º - A não apresentação dos documentos especificados 
neste artigo acarretará o indeferimento da inscrição definitiva e 
a desclassificação automática do candidato.

§ 2º - O deferimento da inscrição definitiva poderá ser 
revisto pela Comissão, se verificada a falsidade de qualquer 
declaração ou de documento apresentado.

§ 3º. As certidões originais e ou cópias autenticadas de 
documentos que demonstrem efetivamente haver o candidato 
exercido por 03 (três) anos, no mínimo, atividade jurídica, obser-
vado o disposto nos §§ 4º a 13 do art. 2º deste Regulamento, 
deverão ser apresentadas para o ato da posse. (Renumerado 
com nova redação pelo Ato (N) 739/2012 – CPJ, de 04-07-2012)

SUBSEÇÃO II
DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS
Art. 27 - Serão considerados os seguintes títulos:
I – exercício de magistério jurídico, em instituição de ensino 

superior, oficial ou reconhecida;
II – cargo da carreira do Ministério Público ou da Magis-

tratura;
III – títulos universitários de pós-graduação stricto sensu.
Art. 28 - Os títulos referidos no artigo anterior deverão ser 

apresentados, dentro do prazo fixado pela Comissão de Concur-
so, mediante certidão ou certificado passado pelo órgão compe-
tente sob pena de não serem considerados, com especificação:

I – no caso do item I, da disciplina ou das disciplinas 
ensinadas, do cargo ou da função ocupados e do tempo do 
respectivo exercício;

II – no caso do item III, da natureza do título universitá-
rio conquistado e da autoridade responsável pela respectiva 
conferência.

SEÇÃO VI
DA PROVA ORAL
Art. 29 - A prova oral é pública e compreenderá todas as 

matérias indicadas no artigo 6º deste Regulamento e respectivo 
programa constante do Anexo I, permitida a consulta à legisla-
ção oferecida pela Comissão de Concurso.

§ 1º - Para efeito de consulta à legislação, serão assegura-
dos aos candidatos com deficiência, pela Comissão de Concurso, 
os recursos e suportes necessários.

§ 2º - A ordem cronológica de arguição dos candidatos 
habilitados à prova oral será estabelecida por sorteio público.

§ 3º - O candidato será arguido sobre temas abrangidos 
pelo programa, sorteados no momento da prova, conforme 
deliberação da Comissão de Concurso.

Art. 30 - Cada membro da Comissão de Concurso argui-
rá durante 10 (dez) minutos, prorrogável por igual período, 
devendo atribuir ao candidato nota de avaliação entre 0 (zero) 
e 10 (dez).

Art. 31 - A nota do candidato na prova oral corresponderá 
à média aritmética das notas atribuídas pelos membros da 
Comissão de Concurso.

Parágrafo único - Será desclassificado o candidato que não 
tiver obtido nota mínima igual a 04 (quatro).

SEÇÃO VII
DA ENTREVISTA PESSOAL
Art. 32 - A entrevista pessoal tem caráter reservado e sigilo-

so e destina-se ao contato direto da Comissão de Concurso com 
cada candidato para apreciação de sua personalidade, cultura e 
vida pregressa, social e moral.

Art. 33 - A entrevista pessoal será realizada na mesma data 
da prova oral do candidato, em seguida às arguições do dia.

Parágrafo Único - Não serão agendadas para o último dia 
da prova oral mais que duas arguições e respectivas entrevistas 
pessoais.

SEÇÃO VIII
DO JULGAMENTO DOS TÍTULOS
Art. 34 - O julgamento dos títulos será realizado após a 

prova oral.
Art. 35 - A soma dos títulos não poderá exceder o total de 

0,5 (cinco décimos).
Parágrafo Único - Aos títulos referidos no artigo 27 serão 

atribuídos os seguintes valores:
I) Exercício de magistério:
a) assistente ou equivalente: 0,10 (dez décimos);
b) associado ou equivalente: 0,15 (quinze décimos);
c) titular: 0,25 (vinte e cinco décimos).
II) Cargo da carreira da Magistratura ou do Ministério 

Público: 0,25 (vinte e cinco décimos).
III) Títulos universitários:
a) Mestre: 0,10 (dez décimos);
b) Doutor: 0,15 (quinze décimos);
c) Livre Docente: 0,25 (vinte e cinco décimos).
CAPÍTULO VI
DO JULGAMENTO DO CONCURSO
Art. 36 - Encerrada a prova oral, com a arguição do último 

candidato, a Comissão de Concurso reunir-se-á em sessão secre-
ta para o julgamento do concurso.

§ 1º - Para a aprovação final é necessária nota igual ou 
superior a 05 (cinco).

§ 2º - A nota final dos candidatos será obtida pela média 
aritmética das notas da prova oral e da prova escrita, acrescida 
da nota deferida aos títulos na forma do artigo 35.

Art. 37 – Após o julgamento do concurso, serão elaboradas 
02 (duas) listas, na forma do § 12 do artigo 4º, até o limite das 
vagas colocadas em concurso, salvo se não houver candidatos 
com deficiência, hipótese em que haverá somente uma lista.

§ 1º - Os candidatos incluídos na lista especial de pessoas 
com deficiência deverão submeter-se, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contado de sua publicação, à perícia médica para verifica-

totalizar 8 (oito) vezes o número de cargos postos em concurso, 
observado o artigo 14 deste Regulamento.

§ 2º - Todos os candidatos que estiverem empatados no 
último número de pontos serão admitidos à segunda fase, ainda 
que ultrapassado o limite previsto neste artigo.

§ 3º - A relação dos candidatos habilitados para a segunda 
fase conterá os nomes dos candidatos aprovados, em ordem 
alfabética, assim como os respectivos pontos por eles obtidos, 
e será publicada no Diário Oficial do Estado e afixada no local 
de costume.

§ 4º - Na mesma edição do Diário Oficial do Estado referida 
no § 3º deste artigo serão divulgados os números de pontos 
obtidos por todos os candidatos que participaram da primeira 
fase, mas que não obtiveram o número mínimo para aprovação 
à segunda fase, identificados apenas pelos respectivos números 
de inscrição.

SEÇÃO III
DA PROVA ESCRITA
Art. 17 - A Prova Escrita, com identificação inviolável do 

candidato, terá duração de 04 (quatro) horas e por objetivo veri-
ficar seu nível de conhecimento sobre as matérias previstas no 
artigo 6º deste Regulamento e respectivo programa constante 
do Anexo I, permitida a consulta à legislação não comentada 
ou anotada.

Parágrafo Único - Não se considera legislação comentada 
ou anotada aquela que contenha exclusivamente remissões a 
outros dispositivos legais e verbetes das súmulas dos Tribunais 
Superiores.

Art. 18 - A Prova Escrita contará com uma dissertação, uma 
peça prática e 5 (cinco) questões sobre as matérias indicadas no 
artigo 6º deste Regulamento e respectivo programa constante 
do Anexo I.

§ 1º - Serão elaboradas 3 (três) versões da prova escrita, 
para que uma delas seja sorteada momentos antes do início 
da realização do certame pelo Procurador-Geral de Justiça, na 
presença dos demais membros da Comissão de Concurso e 
de fiscais.

§ 2º - A primeira versão conterá uma dissertação sobre 
temas de Direito Penal, uma peça prática com ênfase em temas 
de Direito Processual Penal e, pelo menos, uma questão sobre 
temas de Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos.

§ 3º - A segunda versão conterá uma dissertação sobre 
temas de Direito Processual Penal, uma peça prática com ênfase 
em temas de Direito Penal e, pelo menos, uma questão sobre 
temas de Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos.

§ 4º - A terceira versão conterá uma dissertação sobre 
temas de Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos, uma peça prática com ênfase em temas de Direito 
Processual Penal e, obrigatoriamente, 2 (duas) questões sobre 
temas de Direito Penal.

Art. 19 - À dissertação será atribuída uma nota de 0 (zero) 
a 3 (três), à peça prática nota de 0 (zero) a 2 (dois) e, para cada 
resposta às questões formuladas, nota de 0 (zero) a 1 (um).

§ 1º - As notas poderão ser fracionadas até centésimos.
§ 2º - O candidato será automaticamente desclassificado 

quando obtiver nota zero na dissertação ou na peça prática, ou 
não alcançar no total nota mínima igual a 04 (quatro).

§ 3º - Os candidatos que obtiverem as maiores notas, tanto 
na lista geral quanto na especial, até totalizar 02 (duas) vezes o 
número de cargos postos em concurso, serão classificados para 
o exame oral.

§ 4º - Todos os candidatos empatados na última nota de 
classificação serão admitidos à prova seguinte, ainda que ultra-
passado o limite previsto no parágrafo anterior.

§ 5º - A lista dos classificados para a prova oral conterá 
os nomes dos candidatos aprovados, em ordem alfabética, e 
será publicada no Diário Oficial do Estado e afixada no local 
de costume.

§ 6º - As notas de todas as provas, tanto dos candidatos 
aprovados como dos eliminados, com os respectivos números 
de inscrição, serão publicadas na mesma edição do Diário Oficial 
do Estado.

Art. 20 - É assegurada ao candidato, ao término do horário 
de duração da prova escrita, a obtenção do caderno de pergun-
tas e as anotações que tiver consignado sobre as respostas por 
ele apresentadas.

Art. 21 - No prazo de 02 (dois) dias, contado da publicação 
do resultado da prova escrita, o candidato, diretamente ou por 
intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, 
poderá arguir perante a Comissão de Concurso, sob pena de 
preclusão, a nulidade de questões.

§ 1º - Observar-se-á no procedimento do recurso o disposto 
no artigo 15, §§ 2º a 4º, deste Regulamento.

§ 2º - Não será admitida simples revisão da correção da 
prova escrita.

SEÇÃO IV
DO EXAME PSICOTÉCNICO, DA SINDICÂNCIA SOBRE A VIDA 

PREGRESSA E DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
SUBSEÇÃO I
DO EXAME PSICOTÉCNICO
Art. 22 - O candidato será obrigatoriamente submetido a 

exame psicotécnico, a ser realizado antes da prova oral e cujo 
resultado será encaminhado à Comissão de Concurso.

§ 1º - Antes do exame psicotécnico, a Comissão de Concurso 
reunir-se-á com os responsáveis pela realização do exame.

§ 2º - A Comissão de Concurso poderá solicitar dos técnicos 
todo o material de exame que entenda necessário para análise 
dos resultados, bem como poderá contar com a assistência 
técnica da Área de Saúde do Ministério Público.

§ 3º - O exame psicotécnico não é eliminatório.
§ 4º - O não comparecimento do candidato ao exame psi-

cotécnico acarreta sua desclassificação automática do Concurso 
de Ingresso.

§ 5º - A aplicação do exame psicotécnico do candidato 
com deficiência deverá ser compatível com suas necessidades 
especiais, devendo sofrer as devidas adaptações.

SUBSEÇÃO II
DA SINDICÂNCIA SOBRE A VIDA PREGRESSA E DA INVES-

TIGAÇÃO SOCIAL
Art. 23 - A Comissão de Concurso terá ampla autonomia 

para requisitar de quaisquer fontes as informações necessá-
rias sobre a vida pregressa e a personalidade dos candidatos, 
ampliando as investigações, quando for o caso, ao seu círculo 
familiar, social ou profissional.

Parágrafo Único - A Comissão de Concurso poderá ordenar 
ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social, 
exame psicotécnico, bem como convocar o candidato para 
submeter-se a exames complementares ou estabelecer prazo 
para explicações escritas.

Art. 24 - O Procurador-Geral de Justiça providenciará o 
que for necessário para que a Comissão de Concurso realize a 
investigação social dos candidatos, bem como para o exame de 
autos criminais ou cíveis em que figure o candidato como parte 
ou interveniente.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA E DA APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO E DOS TÍTULOS
Art. 25 - Os candidatos classificados para a prova oral, no 

prazo fixado pela Comissão, em aviso publicado no Diário Oficial 
do Estado e afixado no local de costume, deverão providenciar 
suas inscrições definitivas e fornecer documentação destinada 
à comprovação dos requisitos para o ingresso na carreira e os 
títulos que eventualmente possuam, de conformidade com as 
subseções seguintes.

SUBSEÇÃO I
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 26 - Os candidatos deverão entregar 01 (uma) fotogra-

fia de tamanho 3x4 cm, datada de até 01 (um) ano da abertura 
da inscrição, e fornecer, para comprovação dos requisitos fixados 

§ 5º - Na avaliação das provas escrita e oral também será 
considerada a redação e o domínio da língua portuguesa pelo 
candidato.

§ 6º - É vedado ao candidato, sob pena de nulidade, inserir 
na folha de respostas, afora o local reservado para esse fim, ou 
no corpo das provas, o seu nome, assinatura, local de realização, 
ou qualquer outro sinal que o possa identificar.

§ 7º - Nas provas preambular e escrita é dever do candidato 
conferir, no prazo fixado pela Comissão de Concurso, a exatidão 
do material impresso fornecido contendo as questões ou os 
cadernos de respostas.

§ 8º. As provas serão realizadas exclusivamente na Capital 
do Estado de São Paulo, nos locais indicados na forma prevista 
neste Regulamento. (Incluído pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, 
01-04-2011)

§ 9º. Os candidatos deverão obrigatoriamente acompanhar 
a confirmação de sua inscrição preliminar, datas e locais de 
provas, bem como qualquer aviso referente às atividades e 
exigências do concurso através de publicações no Diário Oficial 
do Estado ou pelo sítio eletrônico do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. (Incluído pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, 
01-04-2011)

Art. 9º - Os candidatos habilitados à terceira fase do con-
curso, cujas inscrições definitivas tenham sido deferidas, serão 
submetidos a sindicância da vida pregressa, investigação social 
e exame psicotécnico, e, na mesma data da realização do exame 
oral, a entrevista pessoal com a Comissão de Concurso.

§ 1º - Para participar de qualquer das atividades do con-
curso, o candidato deverá exibir, com a prova de sua inscrição 
preliminar, cédula de identidade ou documento equivalente, 
apresentando-se trajado de forma compatível com a tradição 
forense.

§ 2º - Estará automaticamente desclassificado o candidato 
que:

a) deixar de comparecer à prova preambular ou à prova 
escrita. Na prova oral, a ausência poderá ser justificada pelo 
candidato, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, 
e, a juízo exclusivo da Comissão de Concurso, desde que não 
haja prejuízo ao cronograma, poderá ser deferida a realização 
da atividade.

b) tendo sido aprovado para a terceira fase, deixar de pro-
videnciar a inscrição definitiva ou de apresentar os documentos 
exigidos pela Comissão de Concurso, na forma deste Regula-
mento, nas condições e nos prazos nele fixados.

Art. 10 - Os candidatos poderão recorrer motivadamente 
para a Comissão de Concurso contra o conteúdo e o resultado 
de quaisquer das provas, no tocante a erro material, ao teor das 
questões e das respostas e à classificação final.

§ 1º - Assiste ao candidato, diretamente ou por intermédio 
de procurador habilitado com poderes específicos, a faculdade 
de ter vista da sua prova escrita e acesso à gravação da prova 
oral.

§ 2º - Os recursos não conterão identificação dos recorren-
tes, observando-se o disposto no artigo 15, §§ 1º a 4º, deste 
Regulamento.

§ 3º - O prazo de interposição dos recursos é de 2 (dois) 
dias, contado da publicação do resultado de cada fase do 
concurso.

§ 4º - Não se admitirá recurso voltado exclusivamente à 
simples revisão ou majoração da nota atribuída.

§ 5º - As ementas do julgamento dos recursos serão publica-
das no Diário Oficial, observado o § 2º deste artigo.

SEÇÃO II
DA PROVA PREAMBULAR
Art. 11 - A prova preambular, com identificação inviolável 

do candidato, terá duração de 5 (cinco) horas e constará de 
100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha, de pronta 
resposta e apuração padronizada, destinando-se a verificar se 
o candidato tem conhecimento de princípios gerais de direito, 
de noções fundamentais e da legislação a respeito das matérias 
previstas no artigo 6º, deste Regulamento, e respectivo progra-
ma constante do Anexo I.

§ 1º - Até o terceiro dia útil subsequente à realização da 
prova preambular, as questões e o respectivo gabarito serão 
divulgados no Diário Oficial do Estado.

§ 2º - A Comissão de Concurso poderá decidir pela elabora-
ção e aplicação da prova preambular mediante contratação de 
órgão público ou empresa especializada, sob sua coordenação 
e supervisão.

§ 3º - As matérias previstas no artigo 6º serão distribuídas 
da seguinte forma:

I – Direito Penal: 15 (quinze) questões;
II – Direito Processual Penal: 12 (doze) questões;
III – Direito Civil: 10 (dez) questões;
IV – Direito Processual Civil: 10 (dez) questões;
V – Direito Constitucional: 12 (doze) questões;
VI – Direito da Infância e da Juventude: 06 (seis) questões;
VII – Direito Comercial e Empresarial: 04 (quatro) questões;
VIII – Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 

Homogêneos: 14 (quatorze) questões;
IX – Direitos Humanos: 04 (quatro) questões;
X – Direito Administrativo: 10 (dez) questões;
XI – Direito Eleitoral: 03 (três) questões.
Art. 12 - É assegurada ao candidato, ao término do horário 

de duração da prova preambular referido no caput do artigo 
11 deste Regulamento, a obtenção do caderno de perguntas e 
as anotações que tiver consignado sobre as respostas por ele 
apresentadas.

Art. 13 - Na prova preambular é vedada qualquer consulta.
Art. 14 - Na aferição da prova preambular a cada questão 

será atribuído 1 (um) ponto, sendo automaticamente desclas-
sificado o candidato que não obtenha 50 (cinquenta) pontos.

SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS
Art. 15 - No prazo de 02 (dois) dias, contado da publicação 

referida no § 1º, do artigo 11, o candidato, diretamente ou por 
intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, 
poderá arguir perante a Comissão de Concurso, sob pena de pre-
clusão, a nulidade de questões por deficiência na sua elaboração 
e a incorreção do gabarito.

§ 1º - A arguição deverá ser motivada, sob pena de não 
ser conhecida.

§ 2º - A arguição deverá ser apresentada em formulário 
próprio e protocolada na Secretaria da Comissão de Concurso, 
que adotará as seguintes providências:

I – encaminhará a arguição ao sistema de processamento, 
onde receberá uma senha, que torne a identificação inviolável, e 
que não será de conhecimento do candidato;

II – encaminhará a arguição, sem identificação do candi-
dato, à Comissão de Concurso, que julgará o pedido no prazo 
de 03 (três) dias.

III – na hipótese da prova preambular ter sido elaborada na 
forma do disposto no artigo 11, § 2º, o prazo para o julgamento 
dos recursos será de até 5 (cinco) dias.

§ 3º - Em nenhuma hipótese caberá recurso da decisão que 
apreciar a arguição.

§ 4º - Invalidada alguma questão da prova preambular, a 
Comissão de Concurso decidirá se os pontos relativos a ela serão 
ou não creditados a todos os candidatos.

§ 5º - Decididas as arguições pela Comissão de Concurso, 
o gabarito da prova preambular, sendo o caso, será novamente 
publicado no Diário Oficial do Estado, com as modificações que 
se impuserem necessárias.

SUBSEÇÃO II
DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE
Art. 16 - Após o julgamento dos recursos de que trata o arti-

go anterior, será publicada a relação dos candidatos aprovados 
para a segunda fase do concurso.

§ 1º - Habilitar-se-ão os candidatos que obtiverem o maior 
número de pontos, inclusive os candidatos com deficiência, até 

I – os requisitos para ingresso na carreira do Ministério 
Público;

II – o número de cargos oferecidos;
III – o programa das matérias do concurso;
IV – o local, o horário, o prazo e a forma para a inscrição 

preliminar;
V – o formulário do requerimento de inscrição preliminar e 

o valor da respectiva taxa.
§ 1º. O prazo para a inscrição preliminar será de 30 (trinta) 

dias, contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da pri-
meira publicação do edital, em local e horário e na forma neles 
indicados. (Redação dada pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 
01-04-2011)

§ 2º. A inscrição será feita eletronicamente, nos termos de 
formulário próprio disponível no sítio eletrônico do Ministério 
Público do Estado de São Paulo que não se responsabiliza por 
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou outros fatores que impossibilitem, dificultem ou 
retardem a transmissão de dados. (Redação dada pelo Ato (N) 
692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 3º. Os candidatos com deficiência, para se beneficiarem 
da reserva de que cuida o artigo 4º, deste Regulamento, devem 
declarar, no ato de inscrição preliminar, a natureza e o grau de 
deficiência que apresentam, e atender as demais exigências do 
artigo 4º. (Redação dada pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 
01-04-2011)

§ 4º. O deferimento da inscrição preliminar poderá ser 
revisto pela Comissão, se for verificada a falsidade de qualquer 
declaração ou de documento apresentado. (Redação dada pelo 
Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 5º. O candidato será dispensado do pagamento da taxa 
de inscrição se não dispuser de condições financeiras para 
suportá-la. (Redação dada pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, 
de 01-04-2011)

§ 6º. Considera-se sem condições financeiras para suportar 
a taxa de inscrição o candidato cuja renda seja igual ou infe-
rior a 02 (dois) salários mínimos. (Redação dada pelo Ato (N) 
692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 7º. O candidato gozará da isenção mediante a juntada de 
comprovante salarial ou declaração para os fins do Imposto de 
Renda, atuais, ou outro documento idôneo de comprovação de 
sua renda, cuja confidencialidade será preservada, a ser entre-
gue no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao encerramento das inscrições. (Redação dada 
pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 8º. O preenchimento das informações constantes da 
forma de inscrição prevista no § 1º deste artigo é de total 
responsabilidade do candidato. (Redação dada pelo Ato (N) 
692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 9º. A comprovação da deficiência e da isenção será feita 
nos termos, condições e prazos previstos no § 4º do artigo 4º e 
no § 7º deste artigo, mediante apresentação dos competentes 
documentos no local indicado no edital, podendo ser envia-
dos por SEDEX, com aviso de recebimento, hipótese em que 
somente serão aceitos se recebidos nos prazos previstos neste 
Regulamento. (Redação dada pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, 
de 01-04-2011)

§ 10. A apresentação dos documentos referidos no § 9º 
deste artigo é de inteira responsabilidade do candidato, e a 
inobservância dos prazos previstos neste Regulamento implica 
o indeferimento da inscrição. (Incluído pelo Ato (N) 692/2011 – 
PGJ/CPJ, de 01-04-2011)

§ 11. Compete à Comissão de Concurso, ou ao Procurador-
Geral de Justiça, se aquela ainda não estiver composta, decidir 
sobre as inscrições de candidatos com deficiência e os pedidos 
de isenção da taxa. (Incluído pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, 
de 01-04-2011)

§ 12. Será automaticamente eliminado do concurso, em 
qualquer fase, o candidato que, na inscrição, tenha utilizado 
documento material ou ideologicamente falso para a obtenção 
da isenção de taxa ou utilização de reserva de vaga de pessoa 
deficiente, sem prejuízo das sanções legalmente cabíveis. (Inclu-
ído pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, de 01-04-2011)

§ 13. O candidato que não declarar a deficiência no ato da 
inscrição preliminar e não requerer condições especiais para se 
submeter às provas, não poderá, posteriormente, alegar essa 
condição para reivindicar qualquer garantia legal ou tratamento 
diferenciado (Incluído pelo Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, de 
01-04-2011)

CAPÍTULO IV
DAS MATÉRIAS DO CONCURSO
Art. 6º - As provas para o concurso de ingresso abrangerão 

as seguintes matérias jurídicas:
I - Direito Penal;
II - Direito Processual Penal;
III - Direito Civil;
IV - Direito Processual Civil;
V – Direito Constitucional;
VI - Direito da Infância e da Juventude;
VII - Direito Comercial e Empresarial;
VIII - Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 

Homogêneos;
IX - Direitos Humanos;
X - Direito Administrativo;
XI - Direito Eleitoral.
§ 1º - As matérias serão distribuídas entre os membros da 

Comissão de Concurso de tal maneira que a cada um deles seja 
atribuído o exame, obrigatoriamente, de uma das seguintes 
matérias: Direito Penal (inciso I), Direito Processual Penal (inciso 
II), Direito Civil (inciso III), Direito Processual Civil (inciso IV) e 
Direito Constitucional (inciso V), procedendo-se à distribuição 
das matérias restantes conforme o que acordarem entre si.

§ 2º - As matérias referidas nos incisos I (Direito Penal), 
II (Direito Processual Penal), VIII (Tutela de Interesses Difusos, 
Coletivos e Individuais Homogêneos) e IX (Direitos Humanos) 
serão exclusivamente atribuídas aos Procuradores de Justiça 
integrantes da Comissão, vedada sua cumulação à exceção da 
matéria referida no inciso IX (Direitos Humanos).

Art. 7º - O programa das matérias, constante do Anexo I, 
não poderá ser alterado para concurso em andamento, salvo 
superveniente alteração legislativa.

Parágrafo único – Não se consideram modificação do 
programa de matérias as alterações legislativas supervenientes.

CAPÍTULO V
DAS FASES DO CONCURSO, DA PROVA PREAMBULAR E DA 

PROVA ESCRITA.
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º - O concurso de ingresso será realizado em três fases, 

sucessivamente através das seguintes provas:
I – prova preambular, de caráter eliminatório;
II – prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
III – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório.
§ 1º - A lista dos candidatos admitidos a cada prova será 

sempre publicada no Diário Oficial do Estado e afixada no lugar 
de costume.

§ 2º - Os candidatos serão convocados para as provas e 
para as demais atividades e exigências do concurso por aviso 
publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local de 
costume.

§ 3º - Para os candidatos com deficiência visual, a noti-
ficação deverá ser pessoal, com demonstração inequívoca de 
sua ciência do conteúdo do ato, observado o § 11 do artigo 4º 
deste Regulamento.

§ 4º - A permanência nos locais de prova só será permitida 
a quem, incumbido de auxiliar os trabalhos, tenha sido a tanto 
autorizado pelo presidente da Comissão de Concurso.
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