
sexta-feira, 9 de junho de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (108) – 61

Art. 10 - Os candidatos habilitados à terceira fase do 
concurso, 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. 
(Artigo renumerado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, 
de 18-05-2017)

§ 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. 11 - 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. (Artigo renume-
rado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 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 16, §§ 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 - (Revogado pelo artigo 2º do Ato(N) 1.030/2017-CPJ, 
de 18-05-2017).

§ 4º - As ementas do julgamento dos recursos serão publi-
cadas no Diário Oficial, observado o § 2º deste artigo. (Renume-
rado pelo artigo 2º do Ato (N) 1.030/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

SEÇÃO II
DA PROVA PREAMBULAR
Art. 12 - 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 7º, deste Regulamento, e respectivo progra-
ma constante do Edital. (Redação dada pelo artigo 3º do Ato (N) 
1.030/2017 - CPJ, de 18-05-2017; Artigo renumerado pelo artigo 
1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 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 7º 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. 13 - É assegurada ao candidato, ao término do horário 

de duração da prova preambular referido no caput do artigo 
12 deste Regulamento, a obtenção do caderno de perguntas e 
as anotações que tiver consignado sobre as respostas por ele 
apresentadas. (Artigo renumerado pelo artigo 1º do Ato (N) 
1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

Art. 14 - Na prova preambular é vedada qualquer consulta. 
(Artigo renumerado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, 
de 18-05-2017)

Art. 15 - 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. 
(Artigo renumerado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, 
de 18-05-2017)

SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS
Art. 16 - No prazo de 02 (dois) dias, contado da publicação 

referida no § 1º, do artigo 12, 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. (Artigo renumerado pelo artigo 1º do 
Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 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 12, § 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. 17 - Após o julgamento dos recursos de que trata o 

artigo anterior, será publicada a relação dos candidatos aprova-
dos para a segunda fase do concurso. (Artigo renumerado pelo 
artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 1º - Habilitar-se-ão os candidatos que obtiverem o maior 
número de pontos, inclusive os candidatos com deficiência e 
os que se autodeclararem negros, até totalizar 8 (oito) vezes o 
número de cargos postos em concurso, observado o artigo 15 
deste Regulamento. (Redação dada pelo Ato (N) 1.031/2017 - 
CPJ, de 18-05-2017)

§ 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.

Nova redação dada pelo artigo 4º do Ato (N) 1.031/2017 – CPJ, 
de 18-05-2017)

§ 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 
artigo 3º do 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 artigo 3º do 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 inferior 
a 02 (dois) salários mínimos. (Redação dada pelo artigo 3º do 
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 artigo 3º do 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 artigo 3º do 
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 artigo 3º do 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 artigo 3º do 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, candidatos 
negros e os pedidos de isenção da taxa. (Incluído pelo artigo 3º 
do Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, de 01-04-2011; Redação dada 
pelo artigo 5º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 12 - Será automaticamente eliminado do concurso, em 
qualquer fase, o candidato que, na inscrição, tenha realizado 
declaração falsa ou utilizado documento material ou ideologica-
mente falso, para a obtenção da isenção de taxa ou utilização de 
reserva de vaga de pessoa deficiente ou negra, sem prejuízo das 
sanções legalmente cabíveis. (Incluído pelo artigo 3º do Ato (N) 
692/2011 – PGJ/CPJ, de 01-04-2011; Redação dada pelo artigo 
6º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 13 - O candidato que não declarar a deficiência ou a 
condição de pessoa negra, 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 artigo 3º do Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, de 01-04-2011; 
Redação dada pelo artigo 7º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 
18-05-2017)

CAPÍTULO IV
DAS MATÉRIAS DO CONCURSO
Art. 7º - As provas para o concurso de ingresso abrangerão 

as seguintes matérias jurídicas: (Artigo renumerado pelo artigo 
1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

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. 8º - O programa das matérias, constante do Edital, 
não poderá ser acrescido ou modificado para concurso em 
andamento, salvo superveniente alteração legislativa. (Redação 
dada pelo artigo 1º do Ato (N) 1.030/2017 - CPJ, de 18-05-2017; 
Artigo renumerado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, 
de 18-05-2017)

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. 9º - O concurso de ingresso será realizado em três fases, 

sucessivamente através das seguintes provas: (Artigo renumera-
do pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

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.

§ 5º - Na avaliação das provas escrita e oral também será consi-
derada 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 artigo 4º do 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 exi-
gências do concurso através de publicações no Diário Oficial do 
Estado ou pelo sítio eletrônico do Ministério Público do Estado 
de São Paulo. (Incluído pelo artigo 4º do Ato (N) 692/2011 – PGJ-
-CPJ, 01-04-2011)

SEÇÃO III
DOS CANDIDATOS NEGROS
(Seção incluída pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, 

de 18-05-2017)
Art. 5º - Ficam reservados aos candidatos negros 20% dos 

cargos abertos em concurso, arredondando-se para o número 
inteiro seguinte, caso fracionário, o resultado da aplicação 
desse percentual. (Artigo 5º incluído pelo artigo 1º do Ato (N) 
1.031/2017 – CPJ, de 18-05-2017)

§ 1º - Poderão concorrer às vagas reservadas aos candida-
tos negros aqueles que no ato da inscrição se autodeclararem 
pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 2º - Os candidatos negros participarão do concurso públi-
co em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
respeita ao conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
para aprovação exigida para todos os demais candidatos, em 
todas as suas fases.

§ 3º - Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas 
pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da 
apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal, na 
hipótese de constatação de declaração falsa.

§ 4º - Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será 
eliminado do concurso e, se tiver sido nomeado, ficará sujeito à 
anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo 
em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 5º - A verificação da falsidade da declaração de que trata 
o parágrafo anterior poderá ser feita a qualquer tempo por pro-
vocação ou por iniciativa da Administração Pública.

§ 6º - O candidato que optar por concorrer às vagas 
reservadas aos negros, ainda que aprovado dentro do número 
de vagas oferecidas à ampla concorrência, submeter-se-á, na 
mesma ocasião do exame de verificação da compatibilidade da 
deficiência com o exercício das atribuições do cargo, previsto 
no art. 39 deste Regulamento, à avaliação da Comissão de Ava-
liação, que emitirá parecer quanto à veracidade e correção da 
autodeclaração prestada no ato da inscrição preliminar, quanto 
à condição de pessoa preta ou parda e o fenótipo do candidato.

§ 7º - A Comissão de Avaliação será composta por um 
Membro do Ministério Público, um Médico e um Assistente 
Social do Ministério Público, que serão indicados pela Comissão 
do Concurso.

§ 8º - A avaliação da Comissão de Avaliação quanto à 
condição de pessoa preta ou parda considerará os seguintes 
aspectos: a) auto declaração prestada pelo candidato no ato de 
inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) fenó-
tipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes 
da Comissão.

§ 9º - O candidato será considerado não enquadrado na 
condição de pessoa preta ou parda quando:

a) não comparecer perante a Comissão de avaliação na 
data designada;

b) a maioria dos integrantes da Comissão considerar o não 
atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato.

§ 10 - O candidato não enquadrado na condição de pes-
soa preta ou parda será comunicado do resultado ao final da 
avaliação.

§ 11 - Caso o candidato não seja enquadrado na condição 
de pessoa preta ou parda, pela Comissão de Avaliação, res-
salvado o disposto no § 4º deste artigo, será excluído da lista 
reservada aos negros, cabendo, em qualquer hipótese, recurso 
perante a Comissão do Concurso, no prazo de até dois dias 
úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à ciência da 
comunicação ao candidato.

§ 12 - Os candidatos negros concorrerão concomitante-
mente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 13 - Além da reserva que trata o “caput”, os candidatos 
negros poderão optar por concorrerem às vagas reservadas 
a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de 
acordo com a sua classificação no concurso.

§ 14 - Os candidatos negros aprovados dentro do número 
de vagas oferecidas para a ampla concorrência não serão com-
putados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 15 - Os candidatos negros aprovados para as vagas a 
eles destinadas e às reservadas para pessoas com deficiência, 
convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, 
deverão manifestar opção por uma delas.

§ 16 - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso 
os candidatos não se manifestem, serão nomeados dentro das 
vagas destinadas aos negros.

§ 17 - Em caso de desistência ou eliminação de candidato 
negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado.

§ 18 - Na hipótese de não haver candidatos negros apro-
vados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
ampla concorrência e preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

§ 19 - A publicação do resultado de cada fase do concurso, 
inclusive o resultado final, será feita em três listas, sendo que a 
primeira conterá a classificação de todos os candidatos, a segun-
da, somente a classificação dos candidatos com deficiência, e a 
terceira a classificação dos candidatos negros.

§ 20 - Na elaboração das listas de classificados nas fases 
intermediárias, levar-se-á em conta o número total de vagas 
para cada lista, observado o disposto nos artigos 17, § 1º, 20, 
§ 2º e 32, parágrafo único, deste Regulamento, também para a 
composição da lista especial.

SEÇÃO IV
DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
(Seção renumerada pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - 

CPJ, de 18-05-2017)
Art. 6º - Deliberada a abertura do concurso de ingresso, 

publicar-se-á, por 03 (três) vezes, no período de 10 (dez) dias, em 
Diário Oficial, aviso que conterá: (Redação dada pelo artigo 3º 
do Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011; Artigo renume-
rado pelo artigo 1º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

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; (Redação dada pelo artigo 3º do Ato (N) 692/2011 – 
PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

V – o formulário do requerimento de inscrição preliminar e 
o valor da respectiva taxa. (Redação dada pelo artigo 3º do Ato 
(N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011

§ 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 artigo 3º do 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 com-
putadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação ou outros fatores que impossibilitem, dificultem 
ou retardem a transmissão de dados. (Redação dada pelo artigo 
3º do Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011)

§ 3º - Os candidatos, para se beneficiarem da reserva de 
que cuidam os artigos 4º e 5º, deste Regulamento, devem, no 
ato de inscrição preliminar, declarar a natureza e o grau de defi-
ciência que apresentam, no caso de candidatos com deficiência, 
e autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, no caso de candidatos negros, além de aten-
derem as demais exigências dos artigos 4º e 5º. (Redação dada 
pelo artigo 3º do Ato (N) 692/2011 – PGJ-CPJ, de 01-04-2011; 

§ 7º - Também serão considerados como atividade jurídica, 
desde que integralmente concluídos com aprovação, os cursos 
de pós-graduação em Direito ministrados pelas escolas do 
Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados 
do Brasil, bem como os cursos de pós-graduação reconhecidos, 
autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou 
pelo órgão competente.

§ 8º - Os cursos referidos no § 7º deste artigo deverão 
ter toda a carga horária cumprida após a conclusão do curso 
de bacharelado em Direito, não se admitindo, no cômputo da 
atividade jurídica, a concomitância de cursos nem de atividade 
jurídica de outra natureza.

§ 9º - Os cursos lato sensu compreendidos no § 7º deste 
artigo deverão ter, no mínimo, um ano de duração e carga horá-
ria total de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, distribuídas 
semanalmente.

§ 10 - Independentemente do tempo de duração superior, 
serão computados como prática jurídica:

a) um ano para pós-graduação lato sensu;
b) dois anos para Mestrado;
c) três anos para Doutorado.
§ 11 - Os cursos de pós-graduação (lato sensu ou stricto 

sensu) que exigirem apresentação de trabalho monográfico 
final serão considerados integralmente concluídos na data da 
respectiva aprovação desse trabalho.

§ 12 - A comprovação da exigência do período de três anos 
de atividade jurídica deverá ser formalizada por intermédio de 
documentos e certidões que demonstrem efetivamente o exercí-
cio da atividade jurídica no período exigido.

§ 13 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão 
de Concurso.

CAPÍTULO III
DA ABERTURA DO CONCURSO E DA INSCRIÇÃO PRELI-

MINAR
SEÇÃO I
DA ABERTURA DO CONCURSO
Art. 3º - A realização do concurso de ingresso na carreira 

do Ministério Público dependerá de proposta do Procurador-
-Geral de Justiça, aprovada pelo Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores de Justiça.

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça incluirá a proposta de 
abertura do concurso de ingresso na ordem do dia da primeira 
reunião ordinária que se seguir à sua apresentação.

§ 2º - Aprovada a proposta, o Órgão Especial fixará o núme-
ro de cargos a serem providos.

SEÇÃO II
DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
Art. 4º - Ficam reservados às pessoas com deficiência, que 

declararem tal condição no momento da inscrição no concurso, 
5% dos cargos em disputa, arredondando para o número intei-
ro seguinte, caso fracionário, o resultado da aplicação desse 
percentual.

§ 1º - Não havendo candidato com deficiência, inscrito ou 
aprovado, os cargos ficarão liberados para os demais candidatos.

§ 2º - Os candidatos com deficiência participarão do con-
curso público em igualdade de condições com os demais candi-
datos, no que respeita ao conteúdo, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e 
à nota mínima para aprovação exigida para todos os demais 
candidatos, em todas as suas fases, garantidas as condições 
especiais necessárias à sua participação no certame.

§ 3º - Considera-se candidato com deficiência aquele que 
se enquadra na definição do artigo 1º da Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 09-07-2008 e Decreto 
n. 6.949, de 25-08-2009) c.c. os artigos 3º e 4º, do Decreto 
3.298/99.

§ 4º - O candidato com deficiência deverá, obrigatoria-
mente, juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir 
do primeiro dia útil seguinte ao encerramento das inscrições, 
relatório médico detalhado, com prazo de validade de até 90 
(noventa) dias da data de apresentação, que indique a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
à sua provável causa de origem bem como seu enquadramento 
segundo as disposições do artigo 3º e 4º, do Decreto 3.298/99. 
(Redação dada pelo artigo 2º do Ato (N) 692/2011 – PGJ/CPJ, 
de 01-04-2011)

§ 5º - Ainda que fundamentada em laudo médico, por oca-
sião do exame de compatibilidade da deficiência com o cargo, 
a condição de deficiente deverá ser apreciada pelo médico ou 
junta médica referidos no art. 39, “caput”, deste Regulamento, 
designados para tal mister que, no caso, deverá fundamentar 
sua divergência, cabendo à Comissão de Concurso decidir. 
(Redação dada pelo artigo 2º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 
18-05-2017)

§ 6º - Será eliminado da lista de pessoas com deficiência 
o candidato assim não considerado, embora permaneça no 
certame sem a possibilidade de concorrer às vagas reservadas.

§ 7º - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, para justificar a ausência ou atraso do candidato com 
deficiência às avaliações referidas no § 5º deste artigo e no art. 
39 e respectivos parágrafos deste Regulamento. (Redação dada 
pelo artigo 2º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017).

§ 8º - Serão adotadas todas as medidas necessárias para 
permitir o fácil acesso aos locais do certame pelos candidatos 
com deficiência, sendo de sua responsabilidade trazer os instru-
mentos ou equipamentos assistivos de uso pessoal necessários 
à realização das provas, previamente autorizados pela Comissão 
de Concurso, salvo se tratar de computador, que, mediante 
requerimento específico na inscrição preliminar e, no que couber, 
nas demais fases, será disponibilizado pelo Ministério Público, 
facultando-se ao candidato a familiarização com o equipamento, 
pelo menos 03 (três) dias antes da realização da prova.

§ 9º - O candidato com deficiência que necessite de 
tratamento diferenciado para a realização das provas deverá 
requerê-lo, em cada uma das fases, no prazo oportunamente 
determinado pela Comissão de Concurso, indicando as condi-
ções diferenciadas de que necessite.

§ 10 - O candidato com deficiência que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas deverá requerê-lo, no prazo 
oportunamente determinado pela Comissão de Concurso, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência, ficando a critério da Comissão de 
Concurso definir, em cada fase, qual o prazo adicional a ser 
concedido.

§ 11 – A intimação dos candidatos com deficiência deverá 
observar o meio por ele indicado para esse fim na inscrição 
preliminar, reservando-se aos deficientes visuais a notificação 
pessoal na forma prevista no artigo 9º, § 3º.

§ 12 - A publicação do resultado de cada fase do concurso, 
inclusive o resultado final, será feita em três listas, sendo que 
a primeira conterá a classificação de todos os candidatos, a 
segunda, somente a classificação dos candidatos deficientes, e 
a terceira a classificação dos candidatos negros. (Redação dada 
pelo artigo 3º do Ato (N) 1.031/2017 - CPJ, de 18-05-2017)

§ 13 - Na elaboração das listas de classificados nas fases 
intermediárias, levar-se-á em conta o número total de vagas 
para cada lista, observado o disposto nos artigos 17, § 1º, 20, 
§ 2º e 32, parágrafo único, deste Regulamento, também para a 
composição da lista especial.

§ 14 - Os candidatos portadores de deficiência concorrerão 
a todas as vagas oferecidas, somente utilizando-se das vagas 
reservadas quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a 
classificação obtida no quadro geral de candidatos para habilitá-
-los à nomeação.

§ 15 – O grau de deficiência do candidato ao ingressar 
no Ministério Público não poderá ser invocado como causa de 
aposentadoria por invalidez.

§ 16 – Nas provas escrita e oral, para efeito de consulta à 
legislação, serão assegurados aos candidatos com deficiência, 
pela Comissão de Concurso, os recursos e suportes necessários.
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