AVISO N° 04
043/201
/2010

A Dra. Zulene Santana de Lima Norberto, Diretora da Escola Superior do
Ministério Público de Pernambuco através do presente AVISO,
AVISO, torna público que:

01 – foi removido
removido – por necessidade de serviço, das Promotorias de Justiça de
Olinda para as Promotorias de Justiça de Paulista o estagiário Raphel Targino dos
Santos.

O2 – Diante dessa ocorrência fica aberta uma (01) vaga nas Promotorias de Justiça
de Olinda, no referido Programa, importando na necessidade de ser ela
preenchida, pelo que fica CONVOCADO o candidato aprovado e classificado na
Seleção Pública para Credenciamento no Programa de Estágio Universitário de
Direito do Ministério Público do Estado de Pernambuco, abaixo relacionado - por
opção de estágio, para no prazo improrrogável de cinco (05) subsequentes à
publicação no Diário Oficial da presente convocação, para apresentarem na
Coordenação de Estágio de Direito da Escola Superior do Ministério Público de
Pernambuco, situada na Rua do Sol, 143, 5º andar, Santo Antônio, Recife, no
horário das 13h às 17h, fone: 3182-7353, os seus documentos pessoais constante no
item 6 do Edital de Inscrição nº 001/2009-ESMP para o credenciamento no referido
estágio.
Opção: Olinda (CONVOCADO)
CONVOCADO)
Classif. Inscrição Nome
24
775 Milena Maria Nascimento Gonzaga

04 – COMUNICA ainda ao candidato convocado que o não atendimento da
convocação para apresentação de documentos pessoais no prazo acima
assegurado importa em desistência do estágio sob os rigores do disposto no item
5.4 do Edital de Inscrição nº 01/2009-ESMP, ensejando a convocação para a vaga,
de candidato aprovado e relacionado na lista de classificação por opções de
estágio.
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Fone: 3182-7353 - Fax: 3424.7377 - CEP 50.010-470 - estagio@mp.pe.gov.br

Para conhecimento de todos, publica o presente AVISO na página do MPPE do Diário Oficial e na página eletrônica do MP-PE.

Recife, 26 de julho de 2010.

Dra. Zulene Santana de Lima Norberto
Procuradora de Justiça
Diretora da ESMP-PE
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