AVISO N° 066/2009
A Dra. Zulene Santana de Lima Norberto, Diretora da Escola Superior
do Ministério Público de Pernambuco AVISA a todos os candidatos
aprovados na Seleção Pública para Credenciamento no Programa de
Estágio Universitário de Direito do Ministério Público do Estado de
Pernambuco, que as vagas ofertadas no Edital de Inscrição n° 01/2009 –
ESMP, foram elevadas em decorrência da criação de trinta e três (33)
novas vagas, passando elas a perfazerem o total de cento e cinquenta e
uma (151) vagas a serem preenchidas no programa 2010, na seguinte
ordem:
1 – VAGAS NA CAPITAL: as oitenta (80) vagas oferecidas no
reportado Edital, foram acrescidas em mais quatorze (14) vagas,
somando o total de noventa e quatro (94) vagas a serem
preenchidas pelos candidatos aprovados na referida opção;
2 – VAGAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA: as dez
(10) vagas oferecidas no Edital de Inscrição, foram acrescidas em mais
cinco (05) vagas, perfazendo o total de quinze (15) vagas a serem
preenchidas pelos candidatos aprovados na referida opção;
3 – VAGAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JABOATÃO DOS
GUARARAPES: as dez (10) vagas oferecidas no reportado Edital,
foram acrescidas em mais duas (02) vagas, somando o total de doze
(12) vagas a serem preenchidas pelos candidatos aprovados na referida
opção;
4 – VAGAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA 5ª
CIRCUNSCRIÇÃO - PETROLINA: as dez (10) vagas oferecidas no
reportado Edital, foram acrescidas em mais três (03) vagas, perfazendo
o total de treze (13) vagas a serem preenchidas pelos candidatos
aprovados na referida opção;
5 – VAGA CRIADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AFOGADOS
DA INGAZEIRA: uma (01) vaga não relacionada dentre as vagas
ofertadas no item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP;
6 – VAGA CRIADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ARCOVERDE: uma (01) vaga não relacionada dentre as vagas
ofertadas no item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP;
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7 – VAGAS CRIADAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
IGARASSU: três (03) vagas não relacionadas dentre as vagas
ofertadas no item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP;
8 – VAGA CRIADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ITAMARACÁ: uma (01) vaga não relacionada dentre as vagas
ofertadas no item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP;
9 – VAGAS CRIADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
PALMARES: três (03) vagas não relacionadas dentre as vagas
ofertadas no item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP.
AVISA ainda diante da criação de novas vagas em Promotorias de
Justiça não elencadas no item 9.1 do Edital de Seleção n° 01/2009-ESMP,
que o preenchimento das mesmas será oferecido aos candidatos
aprovados
na
Seleção
Pública
PEUD/MPPE-2010,
mediante
REQUERIMENTO DE MUDANÇA DE OPÇÃO, exclusivamente para o
preenchimento das vagas criadas para:
a) A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA:
uma (01) vaga;
b) A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARCOVERDE: uma (01) vaga;
c) A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGARASSU: três (03) vagas;
d) A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARACÁ: uma (01) vaga;
e) AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALMARES: três (03) vagas.
Fica assegurado aos candidatos aprovados na supra mencionada seleção
e que tenham interesse em qualquer uma das novas vagas, o prazo de cinco
(05) dias - a contar do dia 16 (segunda-feira) ao dia 20 (sexta-feira) do
corrente mês, das 12:00 às 18:00 horas, para que formulem perante a
Escola Superior do Ministério Público os seus pedidos de REQUERIMENTO
DE MUDANÇA DE OPÇÃO, termos que quando deferidos, serão
devidamente publicados e se tornarão definitivos e imutáveis.
Os pedidos de mudança de opção apresentados e deferidos servirão
para compor as listas de candidatos aprovados e classificados para as novas
opções, nelas sendo adotado o único critério para as suas elaborações, qual
seja, a pontuação total obtida pelo candidato nas provas prestadas,
conforme anterior publicação do Diário Oficial.
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Os candidatos que forem habilitados para o preenchimento das novas
vagas criadas, deverão apresentar os seus documentos nos três (03) dias
subsequentes à publicação no Diário Oficial, das listas de aprovados e
classificados para as vagas criadas nas Promotorias de Justiça de Afogados
da Ingazeira, de Arcoverde, de Igarassu, de Itamaracá e de Palmares.
Os candidatos aprovados nas opções cujo número de vagas foram
ampliados - Capital, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Petrolina,
serão chamados através de publicação pelo Diário Oficial, para o
preenchimento das novas vagas, obedecida a ordem de classificação obtida
nas respectivas opções, no resultado final da Seleção Publica Seleção Pública
para Credenciamento no Programa de Estágio Universitário de Direito do
Ministério Público do Estado de Pernambuco, cabendo-lhes apresentar a
documentação pessoal no prazo de três (03) dias subsequentes ao da dita
publicação.
Continuam inalteradas as vagas ofertadas pelo item 9.1 do Edital de
Inscrição n° 01/2009-ESMP, em relação às Promotorias de Justiça de
Paulista, Promotorias de Justiça do Cabo de Santo Agostinho, Promotorias de
Justiça de São Lourenço da Mata, Promotorias de Justiça de Camaragibe,
Promotorias de Justiça de Abreu e Lima, Promotorias de Justiça de Vitória de
Santo Antão, Promotorias de Justiça de Goiana, Promotorias de Justiça de
Ipojuca, Promotorias de Justiça de Caruaru e Promotorias de Justiça de
Garanhuns.
As novas vagas criadas passam a integrar – em definitivo, o quadro das
Promotorias de Justiça e o quantitativo de vagas a serem nelas preenchidas
pela Seleção Publica Seleção Pública para Credenciamento no Programa de
Estágio Universitário de Direito do Ministério Público do Estado de
Pernambuco – 2010, do item 9.1 do Edital de Inscrição n° 01/2009-ESMP.
Para conhecimento de todos, será o presente AVISO publicado por das
vezes sucessivas na página do MP-PE do Diário Oficial e na sua página
eletrônica.
Recife, 12 de novembro de 2009.
Dra. Zulene Santana de Lima Norberto
Procuradora de Justiça
Diretora da ESMP-PE
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