AVISO Nº 016/2012-ESMP
A Escola Superior do Ministerio Publico do Estado de Pernambuco AVISA a todos os interessados
no PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO
UNIVERSITÁRIO EM DIREITO regido pelo Edital nº 01/2012-ESMP/PE,que foi publicado no dia
12/01/2012, que o item 5.1 subitem 8 do referido edital está sendo republicado, conforme de
pode verificar abaixo, em virtude de um equívoco detectado na data fixada para a entrega da
documentação obrigatória por todos os candidatos convocados e elencados na relação de
classificados nas suas respectivas localidades.
A ESMPPE tambem AVISA que com exceção do item 5.1 subitem 8 acima referido, todos os
demais permanecem inalterados sem qualquer repercussão para o desenrolar do processo de
seleção simplificada.

5.1 O PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO NO PEUD/MPPE
obedecerá ao seguinte cronograma:
Etapas
1. Período de Inscrição.

Datas
20/01 a 12/02/2012

2. Último dia Pagamento da Taxa de Inscrição.

13/02/2012

3. Realização da prova de redação.

04/03/2012

4. Divulgação da nota de redação

29/03/2012

5. Período para recursos
6. Divulgação do resultado aos recursos interpostos

29 e 30/03/2012
05/04/2012

7. Divulgação da lista final de aprovados e convocação de
quantitativo superior ao número de vagas ofertadas para
possibilitar a análise de toda documentação apresentada, a fim de
que sejam credenciados, inicialmente, apenas os candidatos que

05/04/2012

preencherem as vagas ofertadas nas suas respectivas opções de
estágio, conforme a necessidade e a conveniência administrativa
8. Período para entrega da documentação obrigatória por
todos os candidatos convocados e elencados na relação final de
classificados nas suas respectivas localidades
9. Início do estágio para os candidatos que, por ordem de
classificação, preencherem o número de vagas ofertadas

Onde se lê 08/04/12, leia-se
09 a 12/04/2012
25/04/2012

10.

Integração

–

treinamento

e

celebração

do

Termo

de

Compromisso de Estágio para todos os candidatos classificados.
Os

candidatos

classificados

na

opção

Capital

e

Região

Metropolitana do Recife, deverão comparecer ao Centro Cultural
Rossini Alves Couto, sito à Av. Visconde de Suassuna, 99, Boa Vista
- Recife.
Os demais classificados deverão comparecer, nesta data e horário,
às Sedes de suas opções de estágio (ANEXO I)

Maria Aparecida Caetano dos Santos
Procuradora de Justiça
Diretora da Escola Superior

25/04/2012
Horário: 12h às 18h

