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O Procurador Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em 

cumprimento à Constituição Federal (art. 129, § 3º), Constituição Estadual (art. 94 e 

seguintes), Lei Orgânica do Ministério Público Estadual (Lei Complementar Estadual nº 

13/91) e Regulamento elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público, aprovado 

na sessão de 14 de novembro de 2003, faz saber que se encontram abertas as 

inscrições do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, para 

provimento de 25 (vinte e cinco) cargos de Promotor de Justiça Substituto e dos que 

vierem a vagar no prazo de validade do concurso. 

1 – As inscrições para o concurso de ingresso no cargo inicial da 

carreira do Ministério Público estarão abertas durante o período de 30 (trinta) dias a 

partir da publicação do presente Edital, no horário das 08:00 às 18:00 horas, no prédio da 

Procuradoria Geral de Justiça, sito na Rua Osvaldo Cruz, nº 1.396 – Centro, São Luis-

MA. 

2 – A inscrição preliminar será requerida pelo próprio candidato ou 

procurador para este fim habilitado, sendo o requerimento protocolado no local e horário 

indicados no presente Edital. 

3 – O pedido de inscrição será acompanhado de cópia autenticada da 

cédula de identidade e duas fotografias 3x4 recentes e sem uso, do comprovante de 

pagamento de taxa de inscrição no Banco do Brasil, Agência  3846-6, Conta nº 5.180-2,  

no valor de R$150,00 (cento e cinqüenta reais) e da apresentação do diploma de 

bacharel ou atestado de conclusão do curso de Direito devidamente registrado pelos 

órgãos oficiais próprios (original e fotocópia). 
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4 – O candidato firmará, no ato de inscrição, documento (formulário 

próprio) dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, no qual declarará, sob as 

penas da lei: 

a) ser brasileiro; 

b) estar quite com o serviço militar; 

c) estar em gozo dos direitos políticos; 

d) gozar de boa saúde física e mental; 

e) ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais; 

f) os locais onde residiu nos últimos cinco anos; 

g) ter conhecimento do regulamento do concurso. 

5 – Os pedidos de inscrição serão apreciados pela Comissão de 

Concurso, que poderá submeter os nomes dos candidatos a investigação sigilosa sobre 

aspectos de sua vida social. 

6 – A relação das inscrições deferidas será  publicada no Diário Oficial 

e afixada no quadro de avisos da Procuradoria Geral de Justiça, no prazo legal. Da 

publicação oficial correrá o prazo de 05 (cinco) dias, para possíveis pedidos de 

reconsideração, findo o qual far-se-á publicar, por igual forma, os pedidos acaso 

atendidos. 

7 – O(s) local(is) e as datas de realização das provas serão 

divulgados em jornal de grande circulação e na sede da Procuradoria Geral de Justiça. 

 

São Luis, 01 de dezembro de 2003. 

 

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 
          Procurador-Geral de Justiça 

                    Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
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