
 
 

 
Diário nº 2115 de 06 de abril de 2018 
 
CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > MINISTÉRIO PÚBLICO > PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA > SECRETARIA GERAL 

 
EDITAL Nº 110/2018 

   
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com 
base no disposto nos artigos 60, 61 e 62 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 
1996, e na Resolução n° 019/2010 (Alterada pelas Res. nº 067/2010, Res. nº 021/2013 e Res. 22/2015), 
do Conselho Superior do Ministério Público, resolve proceder à reti-ratificação do Edital no 100/2018, 
na forma a seguir: 
 
Onde se lê: 
1.2 - A seleção visa ao preenchimento de QUATRO (04) vagas para a sede da Promotoria Regional 
(Promotoria de Justiça de Barreiras), e QUATRO (04) vagas para as demais Promotorias da Regional 
(Angical; Baianópolis; Cotegipe; Formosa do Rio Preto; Riachão das Neves; Santa Rita de Cássia; São 
Desidério e Wanderley), no período de validade do certame. 

1.2.1 - Será reservado 30% (trinta por cento) do total das vagas para a Promotoria de Justiça de 
Barreiras e 30% (trinta por cento) do total das vagas para as demais Promotorias da Regional 
(Angical; Baianópolis; Cotegipe; Formosa do Rio Preto; Riachão das Neves; Santa Rita de 
Cássia; São Desidério e Wanderley) aos candidatos negros, amparados pelo Decreto Estadual 
nº 15.353, de 08 de agosto de 2014, que regulamenta o art. 49 da Lei Estadual nº 13.182, de 06 
de junho de 2014 e pelo artigo 4º do Ato nº 544/2014, do Conselho Superior do Ministério 
Público da Bahia. 
1.2.1.1 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

1.2.1.2 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado da seleção 
e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao estágio, e 
conseqüente desligamento, mediante prévia apuração a cargo do CEAF, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

1.2.1.3 - Os candidatos negros que optarem pela reserva de vagas de que trata este edital 
concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção. 

1.2.1.4 - Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação. 

 
Quadro de vagas 

 

Promotoria Ampla 
concorrência Negros 

Barreiras 03 (três) 01 (uma) 
Demais Promotorias 03 (três) 01 (uma) 

....... 
 
2.1 - As inscrições para a seleção de estagiários serão realizadas no período de 03 a 20 de abril de 
2018, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, nas sedes das Promotorias de Justiça de: 

- Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA; 
- Luís Eduardo Magalhães, situada na Rua 25 de julho, Qd 53, lote 12, nº 870, Jardim Paraíso, Luís 
Eduardo Magalhães/BA. 

........ 
 



3.1 A prova de seleção será realizada no dia 29 de abril de 2018 (domingo), das 08:00 às 11:00 
horas, concomitantemente no Colégio Estadual Antônio Geraldo, localizado na Rua José Bonifácio, 
nº 01, Centro, Barreiras/BA e na Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira, localizada na Rua Pará, nº 
2280, Bairro Mimoso do Oeste, Luís Eduardo Magalhães/BA. 
........ 
 
5.1 - A divulgação do gabarito ocorrerá no dia 02 de maio de 2018. 
 
5.2 - Recursos às questões da prova de seleção deverão ser apresentados no dia 03 de maio de 2018, 
no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, nas sedes das Promotorias de Justiça de: 

- Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA; 
- Luís Eduardo Magalhães, situada na Rua 25 de julho, Qd 53, lote 12, nº 870, Jardim Paraíso, Luís 
Eduardo Magalhães/BA. 
........ 
 
6.1 A reunião pública de identificação das provas e divulgação de resultados do processo seletivo para 
estagiários de Direito ocorrerá na data provável de 22 de maio de 2018, às 15:00, na sede da 
Promotoria de Justiça de Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA. 
 
6.2 As notas dos candidatos serão publicadas na página eletrônica: 
http://www.mpba.mp.br/institucional/ceaf/estagios na data provável de 23 de maio de 2018. 
........ 
 
6.5 O resultado final será divulgado na data provável de 05 de junho de 2018 e publicado na página 
eletrônica: http://www.mpba.mp.br/institucional/ceaf/estagios. 
 
 
 
Leia-se: 
1.2 - A seleção visa ao preenchimento de QUATRO (04) vagas para a sede da Promotoria Regional 
(Promotoria de Justiça de Barreiras), e DUAS (02) vagas para as demais Promotorias da Regional 
(Baianópolis; Cotegipe; Formosa do Rio Preto; Riachão das Neves; Santa Rita de Cássia e São 
Desidério), no período de validade do certame. 

1.2.1 - Será reservado 30% (trinta por cento) do total das vagas para a Promotoria de Justiça de 
Barreiras aos candidatos negros, amparados pelo Decreto Estadual nº 15.353, de 08 de agosto 
de 2014, que regulamenta o art. 49 da Lei Estadual nº 13.182, de 06 de junho de 2014 e pelo 
artigo 4º do Ato nº 544/2014, do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia. 
1.2.1.1 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

1.2.1.2 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado da seleção 
e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao estágio, e 
conseqüente desligamento, mediante prévia apuração a cargo do CEAF, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

1.2.1.3 - Os candidatos negros que optarem pela reserva de vagas de que trata este edital 
concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção. 

1.2.1.4 - Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação. 

 
Quadro de vagas 

 

Promotoria Ampla 
concorrência Negros 

Barreiras 03 (três) 01 (uma) 
Demais Promotorias 02 (duas) - 

....... 



 
2.1 - As inscrições para a seleção de estagiários serão realizadas no período de 03 de abril a 16 de 
maio de 2018, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, nas sedes das Promotorias de 
Justiça de: 

- Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA; 
- Luís Eduardo Magalhães, situada na Rua 25 de julho, Qd 53, lote 12, nº 870, Jardim Paraíso, Luís 
Eduardo Magalhães/BA. 

........ 
 
3.1 A prova de seleção será realizada no dia 27 de maio de 2018 (domingo), das 09:00 às 12:00 
horas, concomitantemente no Colégio Estadual Antônio Geraldo, localizado na Rua José Bonifácio, 
nº 01, Centro, Barreiras/BA e na Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira, localizada na Rua Pará, nº 
2280, Bairro Mimoso do Oeste, Luís Eduardo Magalhães/BA. 
........ 
 
5.1 - A divulgação do gabarito ocorrerá no dia 28 de maio de 2018. 
 
5.2 - Recursos às questões da prova de seleção deverão ser apresentados no dia 29 de maio de 2018, 
no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, nas sedes das Promotorias de Justiça de: 

- Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA; 
- Luís Eduardo Magalhães, situada na Rua 25 de julho, Qd 53, lote 12, nº 870, Jardim Paraíso, Luís 
Eduardo Magalhães/BA. 
........ 
 
6.1 A reunião pública de identificação das provas e divulgação de resultados do processo seletivo para 
estagiários de Direito ocorrerá na data provável de 14 de junho de 2018, às 15:00, na sede da 
Promotoria de Justiça de Barreiras, situada na Rua Guarujá, nº 920, Sandra Regina, Barreiras/BA. 
 
6.2 As notas dos candidatos serão publicadas na página eletrônica: 
http://www.mpba.mp.br/institucional/ceaf/estagios na data provável de 18 de junho de 2018. 
........ 
 
6.5 O resultado final será divulgado na data provável de 28 de junho de 2018 e publicado na página 
eletrônica: http://www.mpba.mp.br/institucional/ceaf/estagios. 
 
Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital nº 100/2018. 
  

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 05 de abril de 2018. 
 

EDIENE SANTOS LOUSADO 
Procuradora-Geral de Justiça 


