
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MEDIO E BÁSICO 

DO QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 
 

EDITAL Nº 1, DO CONCURSO PÚBLICO 1/2013 – MP/GO, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS , no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no artigo 15, VII, da Lei Complementar Estadual n. 25, de 6 de julho de 1998, torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e básico do quadro de Serviços 
Auxiliares do Ministério Público do Estado de Goiás, que será regido pelo disposto neste Edital e em seus anexos, bem como por 
editais posteriores, com a observância da legislação pertinente. 

As inscrições do concurso público poderão ser feitas via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br , no 
período entre 8 (oito) horas do dia 8 de julho de 2013 e 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) horas do dia 
9 de agosto de 2013 . 

Para todos os cargos, o Concurso Público consistirá de três etapas, conforme a seguir: 
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório. 
Para todos os cargos, as provas objetiva e discursiva terão a duração de 5 (cinco ) horas e serão aplicadas na data 

provável de 15 de setembro de 2013 , no período vespertino. 
O Edital Normativo, na sua íntegra, e outras publicações referentes ao concurso público em questão estarão disponíveis nos 

endereços eletrônicos: http://www.mpgo.mp.br/portal/domp  ou http://www.iades.com.br . 
  
 

Lauro Machado Nogueira 
Procurador-Geral de Jus tiça 
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