
 

 EDITAL N° 13, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 

VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

 

O Presidente da Comissão, usando de suas atribuições legais torna pública, para ciência dos interessados, a convocação para realização das Provas 

Objetiva e Discursiva do VI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior do 

quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Pará, conforme o Edital nº 1, de 13 de maio de 2022, e as instruções descritas a seguir. 

 
 

1. A prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva para todos os cargos serão realizadas somente nos municípios sede das Regiões 

Administrativas do Ministério Público do Estado do Pará, conforme Anexo I do Edital de abertura e de acordo com a opção escolhida pelo candidato no 

ato da inscrição. 

1.1. Não será permitida a alteração do município de prova escolhido pelo candidato na inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade a informação 

selecionada. 

 

2. A aplicação das provas ocorrerá no dia 14 de agosto de 2022, conforme a distribuição abaixo: 

2.1. Todos os cargos de NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO realizarão as provas no turno da MANHÃ, das 8h00min às 12h30min (hora de Belém/PA). 
2.2. Todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR realizarão as provas no turno da TARDE, das 14h30min às 19h00min (hora de Belém/PA). 

 

3. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) contendo o nome completo, documento de identidade, a data, o horário e o local da realização das 

provas será disponibilizado, para consulta e impressão pelo próprio candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir do dia 8 de 

agosto de 2022. 

 

4. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário previsto para início de 

realização das provas, munido do original de documento de identidade oficial com foto, preferencialmente o que tenha sido indicado na Solicitação de 

Inscrição ou de Isenção, de caneta esferográfica ponta grossa (tinta preta ou azul), fabricada em material transparente e, preferencialmente, do 

Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) ou do DAE com comprovante de pagamento. 
4.1. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

 

5. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do disposto. 

5.1. Serão consideradas nulas as folhas de respostas e folhas de textos definitivos que estiverem marcadas ou escritas, respectivamente, a lápis, 

bem como contendo qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade. 

5.2. Durante o período de realização das provas, não será permitido ao candidato o uso dos objetos relacionados no item 14.25 do Edital de 

Abertura. 

 

6. São considerados documentos de identidade válidos: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 

conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas pelo órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; Carteira Nacional de Habilitação. 

 

7. Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de provas como também durante a realização 

das Provas, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato exclusivamente de 

documento em forma digital. Para fins de identificação civil o candidato obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em meio 

físico, dentre aqueles admitidos. 

 

8. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), por si só, não será aceito para a identificação do 
candidato. 

 

9. As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. Não haverá prorrogação do tempo de duração das 

provas, respeitando-se as condições previstas no Edital de abertura. 

 

10. Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início de realização das provas, por 

motivo de segurança. O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido terá o fato 

consignado em ata, pela Consulplan, e poderá ser eliminado do Concurso Público.  

 
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) 

minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 

12. Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a sala de realização das provas, juntos, após assinarem o Termo específico da ata de 

aplicação. 

 

13. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso 

Público 

 

14. O candidato contaminado pela COVID-19, em respeito às orientações dos órgãos de saúde, não deverá comparecer à aplicação da prova, sendo 
considerado ausente. 

 

15. É recomendado o uso da máscara de proteção facial, cobrindo boca e nariz, durante toda a aplicação. 

15.1. O candidato poderá utilizar, além da máscara de proteção facial, luva plástica obrigatoriamente transparente, protetor facial transparente, 

entre outros equipamentos de proteção, que estarão sujeitos à vistoria. 

 

16. O candidato deverá levar sua própria garrafa de água, obrigatoriamente em material transparente. Deverá ainda, evitar alimentar-se ao longo da 

aplicação, fazendo-o somente quando estritamente necessário. 

 
 

Belém/PA, 04 de agosto de 2022. 


