
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

PROCESSO SELETIVO PARA O QUADRO DE AUXILIAR TÉCNICO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

EDITAL INTERNO Nº. 001/2021

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA, no uso das atribuições que lhes são

conferidas pela Constituição Federal, Lei nº. 8.625/93 e Lei Complementar Nº. 51/2008,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO a abertura de processo seletivo visando à lotação de 01 (uma) vaga

para o cargo de Auxiliar Técnico – DAM 2.

1. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

1.1 Poderão participar do presente Processo Seletivo, bacharéis ou candidatos cursando

o último ano de graduação no curso de direito.

1.2 Não serão selecionados candidatos que já estejam contratados pelo Ministério Público

no cargo de Auxiliar  Técnico  –  DAM 2 em quaisquer  das Promotorias  de Justiça  do

Estado do Tocantins.

2. DAS VAGAS

2.1 Este processo seletivo se destina ao preenchimento de 01 (uma) vaga junto à 7ª

Promotoria de Justiça de Araguaína.

2.2 A carga horária é de 35 (trinta) horas semanais, a ser cumprida no turno da manhã e

tarde.
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3. DA REMUNERAÇÃO

3.1 O valor a ser pago é de R$ 4.913,04 (quatro mil, novecentos e treze reais e quatro

centavos), acrescido de auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos

reais),  e auxílio-creche, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),  para candidatas com

filhos menores de 06 (seis) anos.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições ao processo seletivo estarão abertas de 05 a 09 de fevereiro     de 2021  , e

serão  realizadas  mediante  o  envio  da  ficha  de  inscrição  (Anexo  1)  e  documentos

solicitados  conforme  item  4.3, somente para  o  seguinte  endereço  eletrônico:

coordenadoriaaraguaina@mpto.mp.br.

4.2  Para  dúvidas  ou  esclarecimentos,  haverá,  na  sede  do  Ministério  Público  em

Araguaína-TO,  suporte  telefônico  com o  Servidor  Público  Marlon  Vergílio,  através  do

número (63) 3414-4641, das 14 às 18 horas, durantes os dias de inscrição.

4.3  Serão  exigidos  para  a  inscrição:  documento  de  identificação  do  candidato,

comprovante de conclusão do curso de direito ou do período em que estiver cursando,

caso ainda não formado, e currículo.

4.3.1 Estes documentos deverão ser enviados através do e-mail informado no item 4.1,

devidamente digitalizados em documento único e em formato PDF. Não serão aceitos

documentos encaminhados via fax, sedex e/ou enviados fora do prazo estipulado para as

inscrições.

5. DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO

5.1 O processo seletivo será realizado em 03 (três) etapas:

mailto:coordenadoriaaraguaina@mpto.mp.br
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5.1.1  1ª  Etapa:  avaliação  de  currículo,  de  caráter  classificatório  (análise  de  títulos,

experiência profissional, qualificação jurídica)

5.1.2  2ª Etapa:  avaliação escrita (a ser realizada na sede do Ministério Público de

Araguaína-TO), para os 10 (dez) candidatos selecionados na 1ª etapa (item 5.1.1), que

poderá ser composta de questão(ões) dissertativa(s) e/ou a confecção de peça prática,

totalizando 100 (cem) pontos.

5.1.3  3ª  Etapa:  entrevista  (a  ser  realizada  pessoalmente  na  sede  do  Ministério

Público de Araguaína-TO), para os 03 (três) primeiros colocados na prova escrita (item

5.1.2)., totalizando 20 (vinte) pontos.

5.2 A análise dos currículos será realizada pelos promotores de justiça da comarca de

Araguaína  e  o  resultado  será  publicado  no  dia  11  de  fevereiro  de  2021,  nas

dependências da sede do ministério público de Araguaína-TO.

5.3. A prova dissertativa e/ou a confecção de peça prática (item 5.1.2) será realizada no

dia 18 de fevereiro de 2021, às 08h30min, no Auditório das Promotorias de Justiças de

Araguaína, situada na Rua Neief Morad, 47 A - Setor Noroeste, Araguaína - TO.

5.4 O tempo de realização da prova será de 4 horas  corridas  e o candidato  deverá

apresentar-se, portando, documento oficial de identidade com foto e caneta esferográfica

de tinta  preta  ou azul,  de  preferência  com meia  hora  de antecedência,  no  intuito  de

garantir  um  ambiente  seguro  e  saudável  durante  a  aplicação  das  provas,  diante  do

contexto da Covid-19, os devidos protocolos de biossegurança sejam realizados (Anexo

2). A responsabilidade é individual e a fiscalização será feita pela equipe de aplicação das

provas.

5.5 Não será permitida consulta à legislação, doutrina, jurisprudência ou ferramentas de
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pesquisa via internet.

5.6 O resultado da prova dissertativa será divulgado no  dia 22 de fevereiro de 2021,

juntamente com o horário e local para a realização da entrevista, mediante convocação

via telefone.

5.7 A entrevista para os 03 (três) primeiros classificados na prova escrita - subitem 5.1.3 -,

será realizada no dia  23 de fevereiro de 2021,  em horário previamente agendados, os

quais  seguirão  devidamente  o  protocolo  de  biossegurança  aplicado  neste  certame,

segundo Anexo 2, para adequação diante da situação pandêmica provocada pela COVID-

19. 

6. DO PROGRAMA

6.1 Serão objetos de avaliação: Direito Civil, Processo Civil, Registros Públicos, Falência,

Recuperação Judicial e Legislação Civil Extravagante (Lei de Mandado de Segurança, Lei

de  Ação  Popular,  Lei  de  Ação  Civil  Pública  etc),  além  de  conhecimentos  sobre  a

legislação do Ministério Público e Português.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

7.1 Será considerado aprovado candidato que obtiver a melhor nota na soma das duas

provas, conforme subitens 5.1.2 e 5.1.3.

7.2 Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que tiver maior nota

na prova escrita, em sequência na entrevista.

7.2.1.  Havendo  o  empate,  o  de  maior  idade,  considerando-se  dia,  mês  e  ano  de

nascimento será considerado aprovado.
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7.3 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 24 de fevereiro de 2021,

na sede das Promotorias de Justiças de Araguaína.

8. DAS AVALIAÇÕES

8.1 As avaliações, em todas suas etapas, serão realizadas por Promotores de Justiça em

exercício nas Promotorias de Justiça de Araguaína.

9.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  todas  as  instruções,

convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo.

9.2 A aprovação e a classificação nesse processo seletivo geram para o candidato apenas

expectativa de direito à contratação.

9.3  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  com  a  apresentação  de  requerimento  escrito

dirigido ao responsável pelo processo seletivo até o momento de início da prova escrita.

9.4 O descumprimento do protocolo de biossegurança (Anexo 2)  ensejará a imediata

eliminação do candidato do processo seletivo.

Araguaína, 03 de fevereiro de 2020.

LEONARDO GOUVEIA OLHÊ BLANCK

Promotor de Justiça
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Cronograma de realização

Cronograma Geral
Data Etapa

03 de fevereiro de 2021 Publicação do Edital
05 a 09 de fevereiro de 2021 Prazo para Inscrições 
11 de fevereiro de 2021 Divulgação do resultado da 1ª. Etapa de avaliação - 

Análise de currículos
18 de fevereiro de 2021 Realização da 2ª. Etapa de avaliação – Prova escrita
22 de fevereiro de 2021 Divulgação do resultado da 2ª. Etapa
23 de fevereiro de 2021 Realização da 3ª. Etapa de avaliação - Entrevista
24 de fevereiro de 2021 Divulgação do resultado da 3ª. Etapa e classificação 

final
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ANEXO 1

Modelo – Ficha de Inscrição

Inscrição para o processo seletivo visando à lotação de 01 (uma) vaga para o cargo

de Auxiliar Técnico – DAM 2.
Nome: 
Data de Nascimento: 
Endereço: 
Bairro: 
Complemento: 
Cidade: 
Tel. Res.: (   ) 

Tel. Cel.: (_ ) 
CPF: 
Documento de Identidade: 
E-mail: 
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ANEXO 2

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA

Diante do contexto da Covid-19, no intuito de garantir ambiente seguro para a aplicação

das provas,  este edital  torna públicos os procedimentos a serem adotados durante a

realização do certame, como medidas de prevenção e minimização de riscos de contágio

pelo novo coronavírus, durante as etapas em que for necessária a presença física do

candidato, deverão ser estritamente seguidas as seguintes normas:

1. Das medidas de segurança:

1.1.  Em todas as etapas deverão ser  seguidas as orientações abaixo,  que estão em

consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), no que

diz respeito ao distanciamento social, à proteção individual e coletiva, e às medidas de

higiene:

a) utilizar adequadamente máscaras N95 ou cirúrgicas descartáveis (com potencial  de

filtragem maior ou igual a 95%) durante a realização do certame, quer em ambientes

externos ou internos,  mesmos se  não apresentar  sintomas,  cobrindo nariz  e  boca.  A

utilização de máscaras será obrigatória a todos os envolvidos no certame, seja candidato,

membro de banca, membro da equipe de operacionalização do concurso ou mesmo para

o público externo.

b) realizar frequentemente a higienização das mãos com álcool em gel a 70% que estão

disposto em todos os locais em que forem realizadas as etapas de avaliação. 

c) recomenda-se também, se possível, que o candidato leve o seu próprio material de

higienização,  como  embalagem  de  álcool  em  gel  70%  individual  e  máscaras

sobressalentes  (conforme  solicitado  no  item  a),  para  a  devida  utilização  durante  a

realização das provas.

d)  não  será  permitido  compartilhar,  nenhum dos  objetos  citados  no  item acima  e/ou

objetos pessoais.
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e) no momento da entrada no prédio de realização das provas, será aferida a temperatura

corporal  dos  candidatos,  membros  de  bancas,  fiscais  e  membros  da  Comissão  de

Concurso;

f) observar o distanciamento social de, no mínimo 1,5 metros, entre os presentes e utilizar

apenas os assentos indicados para a realização da prova escrita.

g) recomenda-se que cada candidato leve sua garrafa de água. A retirada temporária da

máscara  somente  será  permitida  para  a  ingestão  de  bebidas,  recolocando-a

imediatamente;

h)  os  candidatos  devem evitar  circulação desnecessária  nas dependências  físicas  do

prédio do Ministério Público da Comarca de Araguaína-TO;

i) evitar aglomerações em qualquer ambiente da Instituição, observando a necessidade de

manter uma distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.

j) recomenda-se que os candidatos não levem acompanhantes e não convidem pessoas

externas ao certame para acompanhá-los a fim de evitar aglomerações.

k) os candidatos, ao término das provas, deverão retirar-se de forma imediata dos locais

de prova.

2. Do tratamento diferenciado para os candidatos dos grupos de risco:

2.1. Serão considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer candidato que se

enquadrar  em  uma  das  condições  abaixo,  a  quem  será  concedido  tratamento

diferenciado, mediante autodeclaração e comprovação, respeitada a legislação vigente:

a) com sessenta anos ou mais;

b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; 

c) gestantes e lactantes.

2.1.1. Os candidatos comprovadamente pertencentes ao grupo de risco receberão

tratamento diferenciado nodas etapas presenciais do certame.
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2.2 O tratamento diferenciado consistirá em realização da prova escrita e entrevista em

sala separada para candidatos nestas condições, com ocupação máxima de 10% da sua

capacidade e distanciamento mínimo de 4 metros entre os candidatos. 

2.2.1.  Os  candidatos  com sessenta  anos ou mais  receberão,  compulsoriamente,

tratamento  diferenciado  no  concurso  público,  não  havendo  necessidade  de  envio  de

documentação. 

2.2.2. Os demais candidatos pertencentes ao grupo de risco, listados nas alíneas ‘b’

e  ‘c’  do  item  2.1,  deverão  enviar  juntamente  com  os  documentos  da  inscrição,  a

autodeclaração,  de  acordo com o Anexo 3 deste edital,  acompanhada de documento

médico com o respectivo CID que comprove a sua situação. 
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ANEXO 3

Modelo de Autodeclaração

AUTODECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________, candidato(a)

inscrito(a) no concurso público para preenchimento de uma (1)  vaga para o cargo de Auxiliar

Técnico – DAM 2.,  no Ministério Público do Tocantins, na Comarca de Araguaína, objeto do

Edital de EDITAL INTERNO Nº. ____/2021, declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins,

que  sou  pertencente  ao  grupo  de  risco  decorrente  da  pandemia  da  Covid-19,  me

enquadrando na alínea ________ do item 2.1 deste Edital,  conforme documento médico em

anexo.

__________________________, _____ / _____ / 2021.

(Local e Data)

________________________________________________________

Assinatura do(a) Candidato(a)


