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MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 SECRETARIA GERAL

ATO NORMATIVO nº 013/2018
Instituí o regime de progressiva implantação da gestão documental dos procedimentos eletrônicos, autoriza o início de
operação do Plano Piloto de Implantação e dá outras providências.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo
arts. 2º e 15, inciso XLIV da Lei Complementar Estadual n° 11, de 18 de janeiro de 1996, Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado da Bahia,

CONSIDERANDO a necessidade de adotar de medidas que tornem a tramitação processual mais célere, padronizada e
eficiente, com as garantias de segurança na gestão da informação;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos orçamentários e financeiros, especialmente aplicados nos gastos
com insumos de papelaria, impressão, manutenção dos equipamentos, e, por conseguinte, na estrutura para arquivamento
de todo material produzido;

CONSIDERANDO a utilização da informatização dos serviços como ferramenta fundamental para a melhor utilização dos
recursos, assim como para a celeridade de tramitação das informações;

CONSIDERANDO o espaço virtual como organizador e multiplicador de informação e a agilidade na tramitação de documen-
tos necessários à atividade ministerial;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral vem adotando políticas e ações de modernização de suas rotinas administrati-
vas, de modo a cumprir, com adequação, o princípio constitucional da eficiência;

CONSIDERANDO a estratégia prevista no Plano de Atuação do Ministério Público do Estado da Bahia, consistente na
promoção de ações para melhorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados, cuja iniciativa estratégica visa elaborar
e implementar projeto de sinalização eletrônica dos feitos desenvolvidos e registrados nos sistemas vigentes;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia o plano de implantação da gestão documental dos
procedimentos eletrônicos, a ser implantado gradualmente, em consonância com as leis que disciplinam a matéria.

Art. 2º. Em caráter preliminar, institui-se Plano Piloto de Implantação da gestão documental dos procedimentos eletrônicos
nas Promotorias de Justiça de Cachoeira, sem prejuízo de posterior inclusão de outros órgãos aptos a aderirem aos testes
iniciais.

Art. 3º. Plano Piloto de Implantação compreende o início de operação dos procedimentos eletrônicos em matéria finalística
extrajudicial, exceto nas situações em que esse procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrô-
nico e cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo.

§ 1º. Os atos e a tramitação dos procedimentos deverão ser realizados em meio eletrônico, utilizando-se o Sistema Integra-
do de Dados, Estatística e Atuação - IDEA, instituído pelo Ato Normativo nº 022 de 06 de dezembro de 2016.

§ 2º. Os órgãos aludidos no art. 2º deste Ato Normativo poderão realizar a remessa eletrônica de documentos e expedientes
a outros órgãos e unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, independentemente de prévia autorização, exclusiva-
mente pelo IDEA, cabendo aos destinatários analisá-los e impulsioná-los preferencialmente também por meio eletrônico.

§ 3º. Para os fins aludidos no § 2º do art. 3º deste Ato Normativo poderão as unidades solicitar suporte técnico da Comissão
de Organização e Gestão da Informação do Ministério Público - COGI.

§ 4º.  Nas exceções previstas no caput deste artigo, os atos poderão ser praticados em papel, desde que posteriormente o
documento-base correspondente seja digitalizado e inserido no procedimento eletrônico.

Art. 4º A autenticidade, a autoria e a integridade dos documentos e da assinatura, nos procedimentos eletrônicos, poderão
ser obtidas por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada ou identificação de usuário e
senha previamente cadastrados.
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Art. 5º. Sem prejuízo de posterior reclassificação, para os fins deste Ato Normativo, adotam-se as seguintes definições:

I - documento: unidade de registro de informações, independente do formato, do suporte ou da natureza;
II - documento digital: informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema
computacional, podendo ser:
a) documento nato-digital: criado originalmente em meio eletrônico;
b) documento digitalizado: obtido a partir da conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação em
código digital.

III - procedimento eletrônico: autos virtuais, com registro, tramitação, movimentos e acesso realizados de forma eletrônica,
criando uma sucessão ordenada de documentos digitais;
IV - integridade: estado dos documentos que se encontram completos e que não sofreram nenhum tipo de alteração,
corrompimento e adulteração não autorizados e não documentados;
V - autenticidade: atributo do documento que reúne as características de identidade, confiabilidade e integridade;
VI - repositório digital confiável: ambiente digital que armazena e gerencia documentos nos seus diversos formados, nas fases
corrente, intermediária e permanente, sendo capaz de mantê-los autênticos, preservados e acessíveis pelo tempo necessário.

Art. 6º. Os documentos que integram os procedimentos eletrônicos deverão ser classificados de acordo com as Tabelas Unificadas
aprovadas pelo Conselho Nacional do Ministério e mantidos de acordo com a tabela de temporalidade documental vigente.

§ 1º Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 2º Os documentos digitalizados são considerados cópias simples.

§ 3º Os extratos digitais e quaisquer documentos digitalizados e juntados ao procedimento eletrônico têm idêntica força
probante dos originais, ressalvada a hipótese de alegação fundamentada de adulteração do documento original antes ou
durante o processo de digitalização.

Art. 7º A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso a membros e
servidores autorizados observarão os termos da legislação vigente.

Art. 8º.  Durante o funcionamento em regime experiemental as Promotorias de Justiça de Cachoeira poderão receber os
documentos ainda por meio físico, hipótese em que procederão à digitalização imediata do documento apresentado e
devolverão logo depois ao interessado/remetente.

Art. 9º. O formato do arquivo dos documentos digitais será de preferência adotado em formatos interoperáveis, abertos,
independentes de plataforma tecnológica e amplamente utilizados.

Art. 10. A execução do Plano Piloto de Implantação será acompanhada pela Comissão de Organização e Gestão da Informa-
ção do Ministério Público - COGI e os resultados da fase experimental apresentados à Comitê Estratégico de Tecnologia da
Informação - CETI.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria Geral de Justiça, com suporte da Comissão de Organização
e Gestão da Informação do Ministério Público - COGI.

Art. 12. O Plano Piloto de Implantação terá vigência até a implantação definitiva da tramitação eletrônica de documentos.

Art. 13. Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

ATO DE DELEGAÇÃO Nº 087/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento no art. 86, inc. XIV, da Lei Complementar Estadual nº 11/1996, resolve delegar atribuições aos Promotores de
Justiça/Assessores Especiais da Procuradoria Geral de Justiça Luís Cláudio Cunha Nogueira, Adriana Imbassahy Guima-
rães Moreira Lagrota, Manoel Cândido Magalhães de Oliveira e Elmir Duclerc Ramalho Júnior, para exercerem as funções do
Ministério Público do Estado da Bahia, praticando, em conjunto ou isoladamente, todos os atos de execução necessários,
no procedimento no003.9.153471/2018.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
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ATO DE DELEGAÇÃO Nº 088/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento no art. 86, inc. XIV, da Lei Complementar Estadual nº 11/1996, resolve delegar atribuições aos Promotores de
Justiça/Assessores Especiais da Procuradoria Geral de Justiça Luís Cláudio Cunha Nogueira, Adriana Imbassahy Guima-
rães Moreira Lagrota, Manoel Cândido Magalhães de Oliveira e Elmir Duclerc Ramalho Júnior, para exercerem as funções do
Ministério Público do Estado da Bahia, praticando, em conjunto ou isoladamente, todos os atos de execução necessários,
no procedimento no003.9.153470/2018.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

ATO DE DELEGAÇÃO Nº 089/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento no art. 86, inc. XIV, da Lei Complementar Estadual nº 11/1996, resolve delegar atribuições aos Promotores de
Justiça/Assessores Especiais da Procuradoria Geral de Justiça Luís Cláudio Cunha Nogueira, Adriana Imbassahy Guima-
rães Moreira Lagrota, Manoel Cândido Magalhães de Oliveira e Elmir Duclerc Ramalho Júnior, para exercerem as funções do
Ministério Público do Estado da Bahia, praticando, em conjunto ou isoladamente, todos os atos de execução necessários,
no procedimento no646.9.116381/2017.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

ATO Nº 430/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e seguindo a decisão, por
maioria, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, em sessão extraordinária realizada no dia 31/
08/2018, resolve, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar nº 24/2006, nomear a Procuradora de Justiça Cleusa Boyda
de Andrade para exercer o cargo de Ouvidor do Ministério Público, biênio 2018/2020.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº: 0304/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos do
art. 113 da Lei Complementar nº 11/96, publicar a lista dos candidatos inscritos referente ao Edital 0287/2018 , abaixo
relacionados:

1. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS, DE
ENTRÂNCIA FINAL.

Não Houve Inscritos

2. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS, DE ENTRÂNCIA
FINAL OU VAGA REMANESCENTE.
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3. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS, DE
ENTRÂNCIA FINAL.

4. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS, DE ENTRÂNCIA
FINAL OU VAGA REMANESCENTE.

5. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA,
DE ENTRÂNCIA FINAL.

Não Houve Inscritos

6. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA, DE
ENTRÂNCIA FINAL OU VAGA REMANESCENTE.
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7. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA,
DE ENTRÂNCIA FINAL.

Não Houve Inscritos

8. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA, DE
ENTRÂNCIA FINAL OU VAGA REMANESCENTE.

Não Houve Inscritos

9. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUANAMBI, DE
ENTRÂNCIA FINAL.

Não Houve Inscritos

10. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUANAMBI, DE ENTRÂNCIA
FINAL OU VAGA REMANESCENTE.

* Lista de Antiguidade atualizada até o dia 21/9/2018

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº: 0305/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,  no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos dos
artigos 109  e seguintes da Lei  Complementar nº 11/1996 e com base  no  art. 1º, inciso I  da  Resolução  nº 007,  publicada
em  29/03/2006, e considerando a Lei Complementar nº 31/2008, consignar o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia
imediato ao  da  publicação deste  edital  para  que  os  Promotores de  Justiça, conforme a titularidade da entrância,
formalizem sua inscrição como candidato à remoção interna e remoção/promoção, para as Promotorias de Justiça, de
entrância Intermediária, ou vaga remanescente, na forma a seguir:

1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá utilizar o formulário de Inscrição para concurso de Promoção/Remoção,
disponível no SIGA.

2. Serão considerados tempestivos os requerimentos protocolizados na sede deste Ministério Público, até às 19 horas do
último dia do prazo para inscrição.

3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deve encaminhar até 05 (cinco) dias após o término
do prazo de inscrições, os anexos e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento.

4.A inscrição deverá estar devidamente instruída com o comprovante de residência do candidato, conforme exigência do art
112 da Lei Orgânica do Ministério Público da Bahia,  devendo anexar no momento da habilitação via Sistema, caso não o faça
deverá encaminhar até 02 (dois) dias após o término do prazo de inscrições, sob pena de indeferimento.

5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital.

6. O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições
foram indeferidas, concedendo-os o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações.

7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do
art. 124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996.

8. O Membro do Ministério Público poderá desistir  do Concurso de Promoção ou Remoção no prazo de 03 ( três) dias,
contados da publicação da lista dos inscritos, conforme Resolução do CSMP nº 022/2011, publicada no DJE de 01/06/2011.

9. Os casos omissos serão deliberados pelo Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base nas legis-
lações vigentes.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 306 /2018
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO PARA SALVADOR.

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, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009 e na Resolução nº 019/2010, alterada pelas Resoluções nº 067/2010, nº 021/
2013, nº 022/2015, nº 129/2015 e nº 162/2015, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, divulga e
estabelece normas específicas para a realização de SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO PARA SALVADOR.

1.    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  O Processo Seletivo será supervisionado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, órgão do
Ministério Público do Estado da Bahia, e pela Empresa Associação Instituto Consultec de Educação e Pesquisa- AIETEC,
responsável técnica e operacional pelo desenvolvimento do Processo Seletivo.
1.2  O Processo Seletivo destina-se ao provimento de Vagas, do Quadro de Pessoal do Ministério Público, conforme
estabelecido Tabela constante do item 2.1, deste Edital, bem como das vagas que vierem a surgir durante o prazo de
validade do Certame.
1.3  A Seleção para a Função de que trata este Edital consistirá em exame para aferir conhecimentos e habilidades, mediante
aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
1.4  A Convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edi tal será feita de acordo com a necessidade e a
conveniência do Ministério Público do Estado da Bahia.
1.5  O conteúdo programático da Prova objetiva encontra-se no Anexo I deste Edital.

2.    DA FUNÇÃO
2.1  A Função, Código do Turno de Desempenho das Atividades, a Jornada de Atividades, as Vagas para Ampla Concorrência,
as Vagas para Pessoa com Deficiência, as Vagas para Negros, os Requisitos e o Valor da Taxa de Inscrição são os
estabelecidos a seguir:

2.2  Aos Candidatos aprovados, que ocupem as vagas, é assegurada a percepção da Bolsa de Complementação Educaci-
onal e, se declararem dele necessitar, também do auxílio transporte.
2.3  Os Candidatos aprovados e investidos na Função desempenharão suas atividades no turno pelo qual  optaram no
momento da inscrição.

3.    DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1    Não haverá Isenção total ou parcial da Taxa de Inscrição, exceto para os Candidatos que declararem e comprovarem
hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 02 de
outubro de 2008.
3.2    Fará jus à Isenção de pagamento da taxa de inscrição o Candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO e for membro de família de baixa renda, assim
compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal
de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.
3.3  O Candidato que requerer a Isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com
os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento
de famílias no CADÚNICO, mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45
(quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CADÚNICO a nível nacional.
3.4  A solicitação de Isenção para o Processo Seletivo do Ministério Público do Estado da Bahia será realizada via internet, no
site da AIETEC, www.aietec.com.br, das 09h do dia 25/09/2018 às 23h59min do dia 27/09/2018.
3.5  O interessado em obter a Isenção da Taxa de Inscrição, deverá, após o preenchimento e confirmação da sua inscrição,
solicitar a Isenção, preenchendo os requisitos abaixo:

a)    Número da Carteira de Identidade;
b)    Órgão e o Estado de Expedição da Carteira de Identidade:
c)    Número de Identificação Social - NIS;
d)   Nome da Mãe.
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3.6  A AIETEC consultará o órgão gestor do CADÚNICO para verificar a veracidade das informações prestadas pelo Candidato.
3.7  As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
Candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua eliminação
do Processo Seletivo e exoneração da Função.
3.7.1   Não será concedida Isenção do pagamento da Taxa de Inscrição ao Candidato que:
a)    omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b)    fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c)    não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.4 deste Edital.
3.8  A declaração falsa sujeitará o Candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
3.9  A relação dos pedidos de Isenção DEFERIDOS e INDEFERIDOS será divulgada até o dia 10/10/2018 a partir das 16h no
endereço eletrônico www.aietec.com.br.
3.10     O Candidato cuja solicitação de Isenção for DEFERIDA (aceito o pedido) será considerado devidamente inscrito no
Processo Seletivo e poderá consultar a situação da sua inscrição no endereço eletrônico www.aietec.com.br, 24 horas após
a publicação de Deferimento.
3.11     O Candidato que cuja solicitação de Isenção da taxa de inscrição INDEFERIDA (rejeitado o pedido) poderá impetrar
recurso por meio do endereço eletrônico www.aietec.com.br, através do link - Recurso contra o Indeferimento da Isenção da
Taxa de Inscrição, das 17h do dia 10/10/2018 às 17h do dia 11/10/2018.
3.12     Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de INDEFERIMENTO do Requerimento de Isenção da taxa, o
Candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.aietec.com.br, até às 23h59min do dia 26/10/2018, gerar o boleto
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
3.12.1    O interessado cujo Requerimento de Isenção foi INDEFERIDO e que não efetivar o pagamento da Taxa de Inscrição,
na forma e prazos estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído do certame, sem direito a Recurso.
3.13     Não será aceita solicitação de Isenção do pagamento da taxa de inscrição via postal, fax ou correio eletrônico ou por
qualquer outro meio não especificado neste Edital.
3.14     Caso o Candidato tenha efetuado o pagamento da Taxa de Inscrição, não haverá devolução da Taxa e não terá o seu
pedido de Isenção concedido.
3.15     O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação
apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção;
3.15.1    A Inscrição só será confirmada após a quitação do Boleto Bancário e envio do arquivo pela Instituição bancária de
dados do pagamento do interessado.
3.16     As informações prestadas no Requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do Candidato, dispondo
a AIETEC e o Ministério Público do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o Requerimento de
forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

4        DAS INSCRIÇÕES
4.1  A Inscrição do Candidato implicará no conhecimento de todas as normas e condições estabelecidas para o Processo
Seletivo, contidos nos Editais e Comunicados Oficiais, divulgados nos sites www.aietec.com.br ewww.mpba.mp.br e a sua
tácita aceitação, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2  Objetivando evitar ônus desnecessário, o Candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições para a Seleção.
4.3  O Candidato se responsabilizará pela fidedignidade das informações prestadas no Requerimento de Inscrição, reser-
vando-se à AIETEC e ao Ministério Público o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher esse docu-
mento oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
4.4  As Inscrições serão realizadas única e exclusivamente no endereço eletrônico www.aietec.com.br, no período de 25/09/
2018 a 25/10/2018 data limite para preenchimento da Ficha de Inscrição podendo o candidato realizar a impressão do
Boleto Bancário, para pagamento da taxa até o dia 26/10/2018, dia útil seguinte ao último dia de preenchimento da inscrição.
4.5  As Inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.
4.5.1   A prorrogação das Inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os
efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita nos endereços eletrônicos www.aietec.com.br e no site do Ministério
Público www.mpba.mp.br.
4.6  Para realizar a inscrição o Candidato deverá:
a)    acessar o endereço eletrônico www.aietec.com.br e seguir todas as orientações ali contidas;
b)   preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo via Internet;
c)    imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, cujo cedente é o Ministério Público, e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição por meio, exclusivamente, do boleto bancário emitido pelo sistema, em qualquer Agência Bancária dentro
do vencimento do boleto;
d)   conferir no site, seção Acompanhamento, em até 04 dias úteis,  após a efetivação do pagamento da taxa, se a inscrição
foi validada, mediante comprovação do recebimento da taxa de inscrição pelo Banco.
4.6.1   O Candidato só poderá concorrer a um turno, observando os requisitos exigidos para a Função, não sendo permi tida
mudança de opção/turno depois de encaminhado o Requerimento de Inscrição.
4.6.2   Ao se inscrever, o Candidato deverá indicar, no Requerimento de Inscrição, o código do turno para a qual está
concorrendo, observando a tabela de vagas, item 2.1, constante neste Edital.
4.6.3   Para o preenchimento do Requerimento de Inscrição, o Candidato deverá registrar o número do Documento de
Identificação oficial com a qual terá acesso à sala de Provas.
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4.7     O Ministério Público e a AIETEC não se responsabilizarão por inscrições não recebidas por problemas técnicos dos
computadores, falhas de comunicação, diferença de fuso horário, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.8     O Valor da Taxa de Inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais);
4.9     A inscrição efetuada somente será validada após a comprovação do pagamento da taxa da inscrição;
4.10      O Candidato deverá pagar o Boleto Bancário referente à Taxa de Inscrição obrigatória e impreterivelmente no dia do
seu vencimento (até 26/10/2018) sob a pena de não ter sua inscrição efetivada;
4.11      Não será aceita inscrição cuja taxa tenha sido paga por depósito em caixa eletrônico, em conta corrente, por
transferência, DOC, ordem de pagamento, agendamento de pagamento ou por qualquer outra via que não as especi ficadas
neste Edital;
4.12      AGENDAMENTOS BANCÁRIOS sem a devida efetivação do pagamento não serão considerados, o que implicará na
não efetivação da inscrição do interessado;
4.13      Em nenhuma hipótese será feita devolução da taxa de inscrição, a não ser que a Seleção não se realize.
4.14      Apenas efetuar o pagamento da taxa de inscrição não significa que o Candidato se inscreveu. A inscrição somente
será acatada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, pela Instituição Bancária ao Ministério Público;
4.15      O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará na não validação da inscrição;
4.16      Não serão aceitas inscrições condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste
Edital;
4.17      Após a transmissão dos dados via Internet não serão aceitos pedidos para alteração de Dados.
4.18      A AIETEC publicará no seu site as Inscrições indeferidas, devendo, o Candidato interessado, comprovar a regulari-
dade da sua inscrição, 24 horas após a publicação, enviando requerimento por e-mail para mp@aietec.com.brconstando do
nome completo do interessado, Função, Rg, CPF e cópia do Boleto Bancário quitado. O requerimento com as informações
citadas deverá ser enviado no prazo de 24 horas após a publicação da relação de Inscrições Indeferidas , sob pena de não
ser aceita a solicitação.
4.19      A AIETEC poderá encaminhar ao Candidato e-mail ou SMS de caráter meramente informativo, para o endereço
eletrônico fornecido no Requerimento de Inscrição, não isentando o Candidato de buscar as informações nos locais infor-
mados no Edital. O site da AIETEC, www.aietec.com.br será fonte de comunicação, desde que as informações sejam
publicadas pelo MP.
4.20       As informações postadas no site AIETEC não desobriga ao candidato de acompanhar as publicações Oficiais
realizadas no site do Ministério Público e outros meios de Comunicação escolhidos pelo promotor do evento;
4.21      A qualquer tempo poder-se-á anular a Inscrição do Candidato desde que sejam identificadas falsidades de
declarações e/ou irregularidades nas provas ou nos documentos.

5        DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1    Nos termos do § 1º do artigo 9º da Resolução nº 019/2010, será assegurada a convocação de 01 (um) Candidato
pessoa com deficiência aprovado no Processo Seletivo, a cada 10 (dez) admissões efetivadas em cada função, durante a
validade do Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua aptidão.
5.2    A pessoa com deficiência, resguardadas as condições previstas no § 1º do artigo 9º da Resolução nº 019/2010,
participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais Candidatos no que se refere ao conteúdo da
Prova Objetiva, aos procedimentos exigidos para Aplicação, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de
aplicação da prova objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais Candidatos.
5.3    O Candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no Processo Seletivo, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos Candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência;
5.4    Não havendo Candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas
pelos demais Candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.
5.5    Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas pela Lei 13.146/
2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão.
5.6    Para concorrer como pessoa com deficiência, o Candidato deverá:
5.6.1  no Formulário de Solicitação de Inscrição declarar se pretende participar do Processo Seletivo como pessoa com
deficiência;
5.6.2  encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Laudo ou relatório médico (original  ou cópia
autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a deficiência e qual atendimento necessário para
realização da Prova, para o e-mail mp@aietec.com.br, informando nome, RG e Função a qual concorre.

6      DO ATENDIMENTO ESPECIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA
6.1    O Candidato, pessoa com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da Prova
objetiva, poderá solicitar este atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298 de
20 de dezembro de 1999, indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet quais os recursos
especiais necessários para o atendimento em questão.
6.1.1   As condições específicas disponíveis para realização da prova objetiva são:
a)    prova em braile, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo
adicional de até 1 (uma) hora (somente para os Candidatos com deficiência).
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b)   o Candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, ou qualquer atendimento diferenciado, para realização da
Prova Objetiva deverá solicitá-lo, com justificativa acompanhada de cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Laudo
ou relatório Médico (original ou cópia autenticada em cartório), via e-mail mp@aietec.com.br no prazo máximo de 24 horas após
a efetivação da sua inscrição, sob pena de ser desconsiderado o pedido, informações que devem ser encaminhadas:

6.2    A AIETEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu
destino.
6.3    A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este atendi-
mento indicando claramente no Requerimento de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá enviar certidão de nasci-
mento do lactente, para o e-mail mp@aietec.com.br, juntamente com  o nome, RG, e CPF do acompanhante para o dia/data
da Prova,  data em que o acompanhante, ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda do
lactente. A candidata sem acompanhante não poder manter a criança no local de Provas. A AIETEC e o MP, não serão
responsáveis pela guarda da Criança;
6.3.1   Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, e não será fornecida cópia da mesma;
6.3.2   Ao acompanhante não será permitido à utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quaisquer
outros equipamentos eletrônicos ou de comunicação durante a realização do certame;
6.3.3   A candidata que necessitar amamentar, estiver com a criança mas estiver sem acompanhante, será impedida de
realizar a prova objetiva;
6.3.4   Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante
o período de realização da prova objetiva;
6.3.4.1  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de
prova, acompanhada de uma fiscal;
6.3.4.2  Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo vedada
a permanência de quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;
6.4  A solicitação de atendimento especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. O envio
desta solicitação não garante ao Candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido pela AIETEC após
criteriosa análise da solicitação;
6.4.1   O deferimento ou indeferimento das solicitações especiais estará disponível aos Candidatos no endereço eletrônico
www.aietec.com.br a partir da data provável de 05/11/2018;
6.4.2   O Laudo Médico deverá estar redigido em letra legível, justificando o atendimento especial solicitado;
6.4.3   O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido, e forma, causará o indeferimento do seu pedido
de atendimento especial e fará com que sua solicitação seja indeferida;
6.4.4   O Candidato poderá impetrar recurso contra o indeferimento de seu atendimento especial na forma do item 16;
6.4.5   A AIETEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede, devendo o Candidato enviar
documentação por e-mail mp@aietec.com.br, conforme estabelecido em Edital.

7      REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL
7.1    Em conformidade com o Decreto Estadual nº 17.523, de 23 de março de 2017 e o Art. 69 do Decreto Estadual nº 15.805,
de 30 de dezembro de 2014, os Candidatos travestis e transexuais poderão solicitar na Ficha de Inscrição, a inclusão e uso
do nome social.
7.2    A pessoa nessa situação deverá realizar sua inscrição utilizando no espaço designado o seu nome social, ficando
ciente de que tal nome será divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Concurso.
7.3    Após preenchimento dos dados na Ficha de Inscrição, O Requerente deverá enviar por  e-mail mp@aietec.com.br, até
o dia 30 de outubro de 2018, o Requerimento que será disponibilizado no site, o qual deverá ser assinado e encaminhado,
juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do Candidato, dados da sua Ficha de Inscrição e nome
Social preenchido no requerimento, fazendo constar no encaminhamento: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE
DIREITO PARA SALVADOR _ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL
7.4    Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou fax. A AIETEC reserva-
se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento
declarado.
7.5    Entende-se por nome social aquele adotado pelo travesti e transexual, e pelo qual se identifica e é reconhecido pela
sociedade.
7.6    Quando da publicação dos resultados em todas as etapas do Concurso Público, será considerado o nome civil das
pessoas travestis e transexuais.
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8      DA INSCRIÇÃO PARA NEGROS
8.1  Serão reservados 30% (trinta por cento) do total das vagas 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;
8.2  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;
8.3  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 consequente desligamento, mediante prévia apuração a cargo do CEAF,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
8.4  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;
8.5  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, observa-
da a ordem de classificação.

9      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
9.1    O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena
deste Processo Seletivo;
9.2    Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição determinará o cancelamento da
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
9.3    No Formulário de Solicitação de Inscrição, os Candidatos deverão optar pelo turno matutino ou vespertino, desejado para o
desempenho de suas atividades no Programa Estágio do Ministério Público;
9.4    É de exclusiva responsabilidade do Candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição;
9.5    Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração de turno para o qual o Candidato se inscreveu ou pedido de
transferência do valor pago a título da taxa de inscrição a terceiros;
9.6    Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios, bem como as pagas em cheque que venha
a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou transferência bancária e, nem tampouco, as de programação
de pagamento;
9.7    São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas
por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência
Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97;
9.8    A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer etapa do
presente Processo Seletivo, implicará na eliminação automática do Candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a
irregularidade seja constatada após a admissão do Candidato, o mesmo será exonerado da função pelo Ministério Público;
9.9    O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o Candidato conhece os presentes Instruções e de que aceita as
condições do Concurso, estabelecidas na legislação e neste Edital.

10  DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
10.1     O Comunicado de Deferimento e Indeferimento das Inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aietec.com.br
na data provável de 07/11/2018;
10.2     Quanto ao indeferimento de inscrição caberá pedido de esclarecimento, no prazo de 24 horas após a publicação, sem
efeito suspensivo, conforme o disposto no item 16 deste Edital;
10.3     No Edital de homologação das inscrições constará a listagem com o número de inscrição dos Candidatos às vagas para
ampla concorrência, às vagas para Candidatos negros, às vagas para pessoas com deficiência e dos Candidatos solicitantes de
condições especiais para a realização da Prova Objetiva;
10.4     A AIETEC, quando for o caso, submeterá os pedidos de esclarecimentos à Comissão Especial do Processo Seletivo que
decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado por meio de Edital disponibilizado nos endereços eletrônicos
www.aietec.com.br e www.mpba.mp.br;
10.5     O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
Candidato e se solicitado apresentado nos locais de realização da Prova Objetiva.

11  DAS PROVAS
11.1     A Prova de Objetiva será de Caráter Eliminatório e Classificatório, aplicada para todos os inscritos conforme o número de
questões definidas na Tabela a seguir:
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12  DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
12.1     A Prova Objetiva será aplicada na cidade de Salvador - BA no dia 02/12/2018, em horário e local a serem informados
no Cartão de Convocação em até 72 horas de antecedência da realização das Provas, disponibilizado no endereço eletrôni-
co www.aietec.com.br;
12.2  O Candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova com, pelo menos, trinta minutos de
antecedência do horário estabelecido para a abertura dos portões, munido apenas de caneta esferográfica transparente de
tinta azul ou preta e, obrigatoriamente, do Documento de Identificação original (o mesmo utilizado para a inscrição), sem o
qual NÃO REALIZARÁ A PROVA.
12.2.1     Não serão aceitos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Protocolos de Identificação, carteiras
estudantis, cópia de documentos de identificação, mesmo que autenticadas, documentos fora do prazo de validade e cuja
foto não esteja atualizada;
12.2.2     O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do Candidato;
12.2.3    Caso o Candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo 30 dias anteriores à data de realização da Prova, juntamente com outro documento oficial
que contenha foto, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e
impressão digital em formulário específico.
12.3       Em hipótese alguma será permitido ao Candidato:
12.3.1    Prestar a Prova objetiva sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha foto,
filiação e assinatura. Não serão aceitos documentos de identificação em cópias, ainda que autenticadas, ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados;
12.3.2  Realizar a prova objetiva sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
12.3.3  Ingressar no local de prova, após o fechamento do portão de acesso;
12.3.4  Realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
12.4     Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova,
durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.3 deste Edital;
12.5     Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o Candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do
Processo Seletivo;
12.6     Durante a Aplicação da Prova, os fiscais informarão o tempo de sua realização;
12.7     Para responder à Prova, o Candidato deverá, obrigatoriamente, ler as orientações contidas no seu Caderno de
Provas, não podendo alegar, em qualquer momento, o seu desconhecimento;
12.8     Não será admitida durante a realização da Prova, consulta a qualquer tipo de livro, legislação, manual, ou folheto,
sendo vedado ao Candidato o uso de qualquer material escrito;
12.9     Após resolver as questões da Prova o Candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, na Folha de Respostas, sendo de sua inteira responsabilidade o seu correto preenchimento e a devolução ao
Fiscal de Sala;
12.10  A Folha de Respostas é o documento oficial para correção dos resultados marcados pelo Candidato, que é o
responsável pela sua entrega ao fiscal da sala, após concluir as Provas. A não devolução da mesma eliminará o Candidato
da Seleção;
12.11  Considera-se preenchimento incorreto quando há: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada,
campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo determinado e marcação que não
seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;
12.12  Não será responsabilidade do Fiscal ou autoridades presentes interpretar qualquer Instrução ou repassar informa-
ções sobre critérios de avaliação contidos nos Cadernos de Provas ou Folhas de Respostas;
12.13  Não haverá substituição da Folha de Respostas em hipótese alguma;
12.14  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamen-
to de Candidato da sala de provas;
12.15  A Prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas;
12.16  O Candidato somente poderá deixar o local da prova objetiva depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos
do seu início, porém não poderá levar consigo o caderno de questões;
12.17  O Candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala no mínimo 02 (duas)
horas, devendo, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada;
12.18  A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação da prova objetiva, no momento do rompimento do
lacre dos envelopes, e na presença de todos os Candidatos;
12.19  O Candidato, ao terminar a Prova, deverá proceder conforme as instruções apresentadas pelo fiscal de sala para
devolução do Caderno de Provas e da Folha de Respostas e para saída da sala;
12.20   Após a abertura do Malote de Provas, o Candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou
leitura;
12.21  Durante a realização da Prova não será permitido ao Candidato porte ou uso de relógios de qualquer tipo, boné,
chapéu, lenços, adornos, óculos escuros, celulares, pagers, bips, protetor auricular, máquinas calculadoras ou qualquer
outro tipo de equipamento eletrônico;
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12.22  O Candidato deverá colocar em sacola plástica, recebida para tal fim, todos os pertences eletrônicos desligados e o
celular com a bateria desacoplada, acondicionando-a embaixo da sua carteira, sob sua responsabilidade. O Candidato que
infringir esta determinação será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
12.23  É vedado o ingresso de Candidato portando armas de qualquer tipo, nos locais de realização das provas, mesmo que
possua o respectivo porte, não sendo possível o acautelamento da arma no local de realização da prova. O candidato
flagrado com qualquer armamento será eliminado da Seleção.
12.24 A AIETEC e o Ministério Público não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos dos
Candidatos ocorridos nos locais de realização das Provas, nem por danos neles causados;
12.25  Como critério de segurança, a AIETEC poderá submeter a todos os Candidatos, antes, e durante a realização das
Provas ao detector de Metais e a Coleta da Impressão Digital.

13  DA ELIMINAÇÃO
13.1     Será eliminado e desclassificado do Processo Seletivo o Candidato que incorrer nas seguintes situações:
a)  deixar o local de realização das provas sem a devida autorização ou antes do tempo mínimo determinado para sua saída;
b)  tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
c)  proceder de forma a tumultuar a realização das provas;
d)  estabelecer comunicação com outros Candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;
e)  usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
f)   for surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto não permitido, nas dependências
do estabelecimento, durante a realização da prova objetiva;
g)  não devolver a Folha de Respostas ao término da realização da sua Prova;
h)  deixar de atender às normas contidas no Caderno de Questões, Folhas de respostas e Manuais de Aplicação e às
demais orientações expedidas pela Organizadora da Seleção;
i)    não atingir, na prova, a pontuação mínima para ser considerado classificado/aprovado;
j)    Obtiver nota zero no conjunto de questões da prova objetiva.
13.2     Os dois últimos Candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas Folhas de Respostas e
assinarem o termo de encerramento de Aplicação, havendo recusa do Candidato em fazê-lo, o fiscal de sala deverá fazer
constar do Relatório de Ocorrências.

14  DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
14.1     O Gabarito Preliminar será divulgado após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.aietec.com.br,
e caberá recurso desta publicação, nos termos do item 16 deste Edital.
15  DO PROCESSAMENTO DA PROVA OBJETIVA
15.1     A Prova Objetiva é de caráter eliminatório e classificatório e será processada observando-se os pesos e número de
questões constantes da Tabela 10.1;
15.2      Cada questão terá 05 (cinco) alternativas, com apenas 01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 00
(zero) às questões objetivas com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou
preenchidas a lápis;
15.3     Será habilitado no Processo Seletivo para a Função de Estagiário do Curso de Direito o Candidato que obtiver
pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta) por cento do total de pontos da Prova Objetiva;
15.4     Será eliminado do Processo Seletivo o Candidato que obtiver nota (zero) no conjunto de questões das Provas
Objetivas;
15.5     Será eliminado o Candidato que obtiver nota 00 (zero) no conjunto de questões das Provas componentes das Áreas
de Conhecimento estabelecidas na Tabela 10.1 deste Edital.

16  DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
16.1     Os Candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos;
16.2     A Nota Final dos Candidatos habilitados para a Função será a nota obtida na Prova Objetiva;
16.3     Na hipótese de igualdade da nota final e como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente, o Candidato que:
16.4     tiver a maior nota nas questões de Direito Constitucional e Legislação Especial;
16.5     tiver a maior nota nas questões de Direito Penal e Direito Processual Penal;
16.6     tiver a maior nota nas questões de Direito Civil e Direito Processual Civil;
16.7     tiver a maior nota em Língua Portuguesa;
16.8     tiver a maior idade.
16.9     Persistindo o empate, a Comissão responsável realizará sorteio;
16.10 O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista Função/Turno, contendo a classificação de todos os Candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa
com deficiência, em ordem de classificação;
b) Lista Função/Turno, contendo a classificação exclusiva dos Candidatos habilitados inscritos como pessoa com deficiên-
cia em ordem de classificação;
 c) Lista por Função/Turno, contendo a classificação exclusiva dos Candidatos habilitados inscritos como negros em ordem
de classificação.
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17  DOS RECURSOS
17.1     Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, à AIETEC, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação
da decisão objeto do recurso, contra as questões da Prova objetiva e do Gabarito Preliminar e Notas da Prova Objetiva;
17.2     As datas e prazos para o recurso acima serão devidamente informadas no momento da divulgação do Comunicado
que antecede o evento;
17.3     Os recursos deverão ser encaminhados conforme orientação a ser publicada em Comunicado disponibilizado no site
www.aietec.com.br e somente serão apreciados quando expressos em termos convenientes, que apontem as circunstân-
cias que os justifiquem e forem interpostos dentro do prazo;
17.4      Admitir-se-á um único recurso por Candidato, para cada evento referido que deverão ser apresentados de forma
individual e devidamente fundamentados com citação da bibliografia, quando necessário;
17.5      Não será analisado o Recurso
a)    manuscrito;
b)   sem assinatura do requerente;
c)    sem os dados cadastrais solicitados;
d)   que não apresente justificativa;
e)    recursos coletivos;
f)    apresentado em conjunto com outros Candidatos, isto é, recurso coletivo;
g)   encaminhado por e-mail, fax, telegrama ou por outra forma diferente da definida neste Edital;
h)   entregue fora de prazo.
17.6     Após a análise dos Recursos dos gabaritos preliminarmente divulgados, se fará a publicação dos Gabari tos
Definitivos, que poderão estar retificados ou ratificados, para publicação da Nota da Prova de Objetiva;
17.7     O efeito da anulação de questão ou troca de gabarito, quando acatado pela Banca de Avaliação da AIETEC, será
estendido para todos os Candidatos a ela submetidos, independentemente de o Candidato ter ou não ter interposto
Recurso;
17.8     Acatado o Recurso, quanto ao gabarito, a questão impugnada será anulada e o ponto a ela atribuído será considerado
para todos os Candidatos;
17.9     A fase recursal não comporta a apresentação de novos documentos para justificá-la, em razão do que os mesmos
serão desconsiderados quando da análise. Se apresentado recurso nesta situação, serão recebidos sem efeito suspensivo,
exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao Candidato;
17.10  Os resultados das análises de cada Recurso, se Deferido ou Indeferido, serão divulgados no site www.aietec.com.br;
17.11  A Banca Examinadora da empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa
para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.

18  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
18.1     O Resultado Final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
Procurador Gera l de Justiça do Estado da Bahia e disponibil izado nos endereços e letrôn icos www.mpba.mp.br
ewww.aietec.com.br, em três listas, sendo: a primeira por Função, em ordem classificatória, com pontuação, contendo a
classificação de todos os Candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e Candidatos autodeclarados negros; a
segunda somente com a classificação dos Candidatos com deficiência e a terceira somente com os Candidatos
autodeclarados negros.

19  DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES
PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO
19.1     O Candidato aprovado que houver optado por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá, até
as 18h do segundo dia útil após a publicação do resultado final, protocolizar, na sede do Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional - CEAF, situada na Rua Pedro Américo, n° 13, Jardim Baiano, Salvador/BA, relatório médico que afirme a
existência da deficiência e que ela não impede o regular exercício das atividades próprias do pretendido estágio, especifi-
cando ainda o código CID (Classificação Internacional de Doenças) relativo à apontada deficiência;
19.1.1   Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas
com deficiência será desconsiderada, passando, então, o Candidato à ampla concorrência;
19.1.2   Não sendo apresentado o relatório médico no prazo estabelecido no subitem 18.1, o Candidato será considerado
como sem deficiência, sem direito à reserva de vaga, passando à ampla concorrência;
19.1.3   Não haverá devolução do relatório médico e não serão fornecidas cópias dos mesmos;
19.2     Os Candidatos não qualificados como pessoas com deficiências serão excluídos da listagem de vaga própria,
permanecendo apenas na listagem de classificação geral, caso não tenham sido eliminados do Processo Seletivo;
19.3     O Candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para a investidura na função de Estagiário do Curso de
Direito Incompleto, os seguintes documentos:
19.3.1    original do comprovante de matrícula, que demonstre estar cursando, no mínimo e de acordo com as pertinentes
grades curriculares, o semestre correspondente à metade do respectivo curso de Bacharelado em Direi to de uma
dasInstituições de Ensino Superior conveniada com o Ministério Público do Estado da Bahia;
19.3.2    original do histórico escolar do curso de Bacharelado em Direito;
19.3.3    original de Certificado de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública;
19.3.4                                                         Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
19.3.5    original de atestado de boa conduta firmado por 02 (dois) professores do Curso de Direito ao qual está vinculado;
19.3.6    02 (duas) fotografias 3x4 iguais e recentes;
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19.3.7    02 (duas) cópias da cédula de identidade e do CPF;
19.3.8    02 (duas) cópias de comprovante de residência;
19.3.9    02 (duas) cópias de comprovante de conta corrente do Banco Bradesco.
19.4     Deverá, também, firmar, consoante modelo apresentado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, as
seguintes declarações:
19.4.1    declaração de que não desempenha qualquer função, emprego ou função, inclusive de estágio, e que não exerce
atividades em outro ramo do Ministério Público, na advocacia pública ou privada, bem como no Poder Judiciário ou nas
Policias Civil, Federal ou Militar;
19.4.2    declaração sobre a necessidade de auferir auxílio para deslocamento.
19.5     A convocação para apresentação da referida documentação será publicada na página eletrônica: http://www.mpba.mp.br/
insti tucional /ceaf/estagios;
19.6     O prazo para apresentação da referida documentação é peremptório; o não comparecimento para apresentação da
documentação acarretará a desclassificação do Candidato no certame;
19.7     O Candidato que não desejar assumir a vaga que lhe foi ofertada poderá, dentro do prazo estabelecido na convoca-
ção, solicitar que seu nome seja remanejado para o final da lista de classificados, aguardando nova convocação, que
poderá ou não se efetivar no período de validade do presente processo seletivo.

20  DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
20.1      A investigação social possui caráter eliminatório e tem por objetivo verificar se o Candidato possui idoneidade moral
e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes à função de Estagiário dessa Instituição;
20.2      A investigação social ocorrerá após a homologação do resultado do Processo Seletivo, constante do item 17 deste
Edital;
20.3      A Comissão instituída para realizar a investigação social dos Candidatos terá ampla autonomia para requisitar de
quaisquer fontes as informações necessárias sobre a vida pregressa e a personalidade dos Candidatos.

21  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1     Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial ,
oportunamente divulgado pelo Ministério Público do Estado da Bahia no endereço eletrônico www.mpba.mp.br;
21.2     O Candidato que atender à convocação, mas não iniciar as atividades da Função de estagiário na data estabelecida
será considerado desistente;
21.3     A eliminação do Candidato habilitado, bem como sua desistência, importará na convocação daquele que o suceder
na ordem de classificação, durante o período de validade do Processo Seletivo;
21.4     O Estágio será regido pelas normas constantes da Lei Complementar Estadual nº 11/96, com alterações promovidas
pela Lei Complementar Estadual nº 17/2002, Lei nacional 11.788/08, Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009 e
Resolução nº 019/2010, alterada pelas Resoluções nº 067/2010, nº 021/2013, nº 022/2015, nº 129/2015 e nº 162/2015, do
Conselho Superior do Ministério Público da Bahia;
21.5     A seleção para Estagiário do Ministério Público terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado da data de homologa-
ção do resultado do Processo Seletivo, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período;
21.6     Os documentos emitidos no exterior deverão estar acompanhados de tradução pública juramentada;
21.7     Ao efetuar a sua inscrição, o Candidato assume o compromisso tácito de aceitar as condições estabelecidas neste
Edital e na Legislação pertinente;
21.8     Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do Candidato, mesmo que já
tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem
direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição;
21.9     Não será fornecido ao Candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo,
para esse fim, a publicação do resultado final que será divulgado no endereço eletrônico www.mpba.mp.br;
21.10  A inobservância, por parte do Candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocações será considerada, em
caráter irrecorrível, como desistência;
21.11 A AIETEC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Processo Seletivo;
21.12 O Candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, durante a realização do certame,
poderá requerer por meio de solicitação assinada pelo próprio Candidato, anexando documentos que comprovem tal
alteração, com expressa referência ao Processo Seletivo, Função e número de Inscrição;
21.13 Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova objetiva
e demais eventos. O Candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste Edital;
21.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo, ouvido a AIETEC.
21.15 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
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ANEXO I
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A FUNÇÃO ESTAGIÁRIO - DIREITO INCOMPLETO

"      LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos informativos de variada tipologia, extraídos de livros e
periódicos contemporâneos - textos verbais, mistos (verbais e não verbais). Classes de palavras e suas flexões
nominais e verbais. Emprego das classes gramaticais nominais e verbais; uso dos tempos e modos verbais. Elemen-
tos ci rcunstanciais e suas modalidades. Palavras de conexão intervocabular e in teroracional e suas relações no
contexto, como articuladores, conectores e operadores argumentativos. Coesão e coerência.  Sintaxe de concordância,
de regência e de colocação. Crase. Frase, oração e período. Frase nominal  e verbal. Elementos constituintes da oração
e suas funções morfossintáticas.  Processo de coordenação: paralelismo de construção; relação de catataxe e parataxe.
Processo de subordinação: suas relações de dependência e de interdependência; relação de hipotaxe. Orações coor-
denadas e subord inadas (desenvolvidas e reduzidas). Semântica: denotação, conotação, sinonímia, antonímia,
paronímia, homonímia, hiponímia e hiperonímia. Figuras de linguagem.  Níveis de linguagem e funções da linguagem.
Formas de discurso.     Pontuação: seus recursos expressivos e sintático-semânticos.  Formação de palavras: proces-
sos. Ortografia e acentuação gráfica.

"      CONHECIMENTOS JURÍDICOS:

a) DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL: Dolo. Conceito. Teorias. Elementos do dolo. Espécies e outros
elementos subjetivos. Erro de tipo. Conceito. Erro de tipo permissivo. Erro de tipo escusável  e inescusável. Crime
culposo. Erro acidental. Erro provocado por terceiro. Erro sobre o obje to. Erro na execução. Resultado diverso do
pretendido. Erro e relação de causalidade. Antijuridicidade. Conceito. Formas. Causas de justificação. Os excessos.
Consentimento do ofendido. Teoria da adequação social e o princípio da insigni ficância. Princípio da culpabilidade.
Responsabilidade objetiva. Crimes qualificados pelo resultado. Crime preterdoloso. Culpabilidade. Teorias. Conceito.
Elementos. Imputabilidade. Conceito. Causas de exclusão. Imputabilidade diminuída. Imputação objetiva. Embriaguez.
Actio libera in causa. Emoção e paixão. Consciência da ilici tude. Concei tos e teorias. Erro e proibição. Conceito e
formas. Distinção entre erro de proibição e erro de tipo. Erro de proibição vencível  e erro de proibição invencível .
Exigibilidade de comportamento conforme o direito. Princípios gerais. Coação moral  irresistível . Obediência hierárqui-
ca. Estrutura do crime culposo. Princípio da confiança. Estrutura do crime omissivo. Crime omissivo próprio. Crime
comissivo por omissão. Tipo subjetivo nos crimes omissivos. Tentativa. Concei to. Natureza e elementos. Crime tenta-
do, crime consumado e exaurimento. Formas de tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Crime im-
possível e delito putativo. Arrependimento posterior. Concurso de pessoas. Concurso necessário e concurso eventual.
Autoria e participação. Autoria mediata e autoria colateral. Circunstâncias comunicáveis e incomunicáveis. Natureza
jurídica do concurso e da participação. Da cooperação dolosamente distinta. Punibilidade. Teoria da pena. Espécies.
Fundamentos, fins e conceito da pena. Classificação das penas. Penas privativas de liberdade e restritivas de direito.
Pena de multa. Regimes. Detração penal. Medidas de segurança. Aplicação da pena. Técnica de fixação da sanção
penal. C ircunstâncias judiciais. Conceito e  classificação. Sursis. Concurso de crimes. Concurso material, concurso
formal e crime continuado. Condições objetivas de punibilidade e condições de procedibilidade. Escusas absolutórias.
Extinção da punibilidade. Conceito. Momento da ocorrência e efeitos da sua extinção. Ação penal . Espécies. Crime
complexo. Prescrição. Espécies. Prazos. Características. Perdão judicial. Conceito. Natureza jurídica. Crimes contra a
pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra os costumes. Falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsi-
dade documental e outras falsidades. Crimes contra a administração pública. Lei nº 9.983/00. Lei  nº 10.028/00. Lei
Antidrogas. Lei 11.343/2006. Crimes hediondos. Lei nº 8.072/90. Execução Penal. Direi tos e Deveres do Sentenciado.
Objeto e Aplicação da Lei Penal . Livramento Condicional . Reabilitação. Sistemas de investigação criminal : sujei tos,
objeto e atos. O contraditório e a ampla defesa na investigação criminal. A investigação criminal e o Ministério Público.
Inquérito Policial: conceito, características, natureza jurídica e espécies. O início do inquérito policial. As diligências
policia is. O sigi lo  e a  incomunicabi lidade do indiciado. O trancamento do inquérit o policial . Arquivamento e
desarquivamento. O valor probatório dos atos investigatórios e dos elementos colhidos na fase investigatória. Vícios e
nulidades no inquérito policial. Indiciamento. Prazo para encerramento. A fase policial nas infrações penais de menor
potencial ofensivo. Ação penal: conceito, natureza jurídica e classi ficações. Ação penal pública e ação penal de iniciativa
privada. Conceito, legitimidade, espécies e princípios. A representação do ofendido e a requisição do Ministro  da
Justiça. A denúncia: concei to, requisitos, prazo, adi tamento. A queixa: requisitos, titulares e prazo. A intervenção do
Ministério Público na ação penal de iniciativa privada. Renúncia, perdão, perempção e decadência. Condições da ação
e pressupostos processuais. O recebimento e a rejeição da peça acusatória. Jurisdição: concei to , características,
princípios, formas, objeto. Órgãos. Competência penal: conceito. Cri térios determinadores e causas modi ficadoras da
competência de foro e do juízo. A conexão e a continência. O desaforamento. A perpetuatio jurisdictionis. Crimes contra
a honra e a exceção da verdade na competência por prerrogativa de função. As disposições especiais. A competência
funcional. Conflito de competência. Sujeitos processuais: Ministério Público, juiz, acusado, defensor, assistente. Atos
processuais: conceito, classificação, forma, tempo, lugar, prazos. Preclusão. Atos das partes, do Juiz, dos auxiliares da
Justiça e de terceiros. Atos simples, complexos e compostos. Atos de comunicação processual: espécies e formas. A
revelia no processo penal. Da prova: conceito, obje tivo, objeto, fontes e elementos. Classi ficação e princípios. Os
meios de prova em espécie previstos no Código de Processo Penal e  em leis extravagantes. O ônus da prova no
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processo penal . A prova emprestada. Provas admissíveis e provas proibidas. Provas direta  e indi reta. Sistemas de
apreciação ou avaliação das provas. O princípio do livre convencimento. A iniciativa instrutória do Juiz de Direi to. A prisão
provisória: conceito e espécies. A prisão provisória e a Constituição Federal. O princípio da presunção de inocência. A
liberdade provisória: conceito  e espécies. Relaxamento e revogação da prisão: distinção. A liberdade provisória e a
Constituição Federal. Procedimento Comum: ordinário , sumário e sumariíssimo. O procedimento para os crimes
dolosos contra a vida e conexos. Os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal  e  em leis
extravagantes. Emendatio libelli  e mutatio libelli. A suspensão condicional do processo. Os Juizados Especiais Crimi-
nais. Nul idades: conceito, classificações e sistema legal. Princípios. As nulidades previstas no Código de Processo
Penal. Nulidades absoluta e rela tiva. A anulabilidade. As irregularidades. A inexistência jurídica. Arguição, saneamento
e efeitos. Prazos. Recursos: concei to, natureza jurídica, princípios gerais e específicos, classi ficações, efeitos e extinção.
O direito intertemporal. Reformatio in pejus e reformatio in mellius. O duplo grau de jurisdição. Juízo de admissibilidade
e juízo de mérito. Recursos em espécie previstos no Código de Processo Penal e em leis extravagantes. Os recursos
constitucionais. As ações autônomas de impugnação: Habeas Corpus. Revisão criminal . Mandado de segurança em
matéria criminal.

b) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Capacidade; Negócio e Ato Jurídico: noções básicas, seus defeitos
e consequências; Casamento, união estável, filiação, alimentos; Divórcio; Investigação de paternidade; Da proteção da
pessoa dos filhos; Poder familiar: suspensão e extinção; Tutela e Curatela; Lei de Registros Públicos: Lei nº 6.015/73
(Art. 1º a Art. 121 e Art. 182 a 226); Princípios do processo civil; Pressupostos processuais e condições da ação;
Jurisdição e competência; Principais atos processuais: petição inicial, ci tação, contestação, exceções, reconvenção,
sentença; O Ministério Público e o processo civil - agente e interveniente; Procedimentos de jurisdição voluntária,
alvará; Lei da Ação Civil Pública: Lei nº 7.347/85.

c) DIREITO CONSTITUCIONAL: Título II - Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II - Dos
Direitos Sociais. Capítulo III - Da Nacionalidade. Capítulo IV - Dos Direitos Políticos. Capítulo V - Dos Partidos Pol íticos.
Título III - Capítulo VII - Da Administração Pública. Seção I - Disposições Gerais; Seção II - Dos Servidores Públicos.
Título IV- Capítulo III - Do Poder Judiciário. Capítulo IV - Seção I - Do Ministério Público. Seção II - Da Advocacia Pública.
Seção III - Da Advocacia e da Defensoria Pública. Título VIII - Capítulo I - Disposição Geral. Capítulo II - Seção I -
Disposições Gerais. Seção II - Da Saúde. Capítulo VI - Do Meio Ambiente. Capítulo VII - Da Família, da Criança, do
Adolescente e do Idoso.

d) LEGISLAÇÃO ESPECIAL: Código de Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/90. Estatuto da Criança e do Adolescente:
Lei Nº 8.069/90. Estatuto do Idoso: Lei Nº 10.741/2003. Arbi tragem: Lei Nº 9.307/96; Crimes Ambientais: Lei Nº 9.605/98;
Improbidade Administrativa: Lei Nº 8.429/92.

Obs: As eventuais alterações das leis que fazem parte dos Conteúdos Programáticos serão consideradas, desde que
as mudanças tenham ocorrido até a data de publicação deste Edi tal.
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EDITAL Nº 307/2018
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO PARA SALVADOR

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, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009 e na Resolução nº 019/2010, alterada pelas Resoluções nº 067/2010, nº
021/2013, nº 022/2015, nº 129/2015 e nº 162/2015, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, divulga
e estabelece normas específicas para a realização de SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO PARA SALVADOR.

1.    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  O Processo Seletivo será supervisionado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, órgão do
Ministério Público do Estado da Bahia, e pela Empresa Associação Instituto Consultec de Educação e Pesquisa - AIETEC,
responsável técnico e operacional pelo desenvolvimento do Processo Seletivo.
1.2  O Processo Seletivo destina-se ao provimento de Vagas, do Quadro de Pessoal do Ministério Publico, conforme
estabelecido no Tabela de Vagas constante do item 2.1, deste Edital, bem como das vagas que vierem a surgir durante o
prazo de validade do Concurso.
1.3  A Seleção para a Função de que trata este Edital consistirá em exame para aferir conhecimentos e habilidades, mediante
aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
1.4  A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edi tal será feita de acordo com a necessidade e a
conveniência do Ministério Público do Estado da Bahia.
1.5  O conteúdo programático da Prova objetiva encontra-se no Anexo I deste Edital.

2.    DA FUNÇÃO
2.1  A Função, código do Turno de Desempenho das Atividades, a Jornada de Atividades, as Vagas para Ampla Concorrência,
as Vagas para Pessoa com Deficiência, as Vagas para Negros, os Requisitos e o Valor da Taxa de Inscrição são os
estabelecidos a seguir:

2.2  Aos Candidatos aprovados, que ocupem as vagas, é assegurada a percepção da Bolsa de Complementação Educaci-
onal e, se declararem dele necessitar, também do auxílio-transporte.
2.3  Os Candidatos aprovados e investidos na Função desempenharão suas atividades no turno pelo qual  optaram no
momento da inscrição.

3.    DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1    Não haverá Isenção total ou parcial da Taxa de Inscrição, exceto para os Candidatos que declararem e comprovarem
hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 02 de
outubro de 2008.
3.2  Fará jus à Isenção de pagamento da taxa de inscrição o Candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO e for membro de família de baixa renda, assim
compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal
de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007.
3.3  O Candidato que requerer a Isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com
os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento
de famílias no CADÚNICO, mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45
(quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CADÚNICO a nível nacional.
3.4    A solicitação de Isenção para o Processo Seletivo do Ministério Público do Estado da Bahia será realizada via internet,
no site da AIETEC, www.aietec.com.br, das 09h do dia 25/09/2018 às 23h59min do dia 27/09/2018.
3.5  O interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição, deverá, após o preenchimento e confirmação da sua inscrição,
solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, preenchendo os requisitos abaixo:
a)    Número da Carteira de Identidade;
b)   Órgão e o Estado de Expedição da Carteira de Identidade:
c)    Número de Identificação Social - NIS;
d)   Nome da Mãe.
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3.6  A AIETEC consultará o órgão gestor do CADÚNICO para verificar a veracidade das informações prestadas pelo Candidato.
3.7  As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
Candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua eliminação
do Processo Seletivo e exoneração da função.
3.7.1   Não será concedida isenção do pagamento da Taxa de Inscrição ao Candidato que
a)    omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b)    fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c)    não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.4 deste Edital.
3.8  A declaração falsa sujeitará o Candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
3.9 A relação dos pedidos de Isenção DEFERIDOS e INDEFERIDOS será divulgada até o dia 10/10/2018 a partir das 16h no
endereço eletrônico www.aietec.com.br.
3.10       O Candidato cuja solicitação de Isenção for DEFERIDA (aceito o pedido) será considerado devidamente inscrito no
Processo Seletivo e poderá consultar a situação da sua inscrição no endereço eletrônico www.aietec.com.br, 24 horas após
a publicação de Deferimento.
3.11 O Candidato que cuja solicitação de Isenção da taxa de inscrição INDEFERIDA (rejeitado o pedido) poderá impetrar
recurso por meio do endereço eletrônico www.aietec.com.br, através do link - Recurso contra o Indeferimento da Isenção da
Taxa de Inscrição, das 17h do dia 10/10/2018 às 17h do dia 11/10/2018.
3.12  Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de INDEFERIMENTO do Requerimento de Isenção da taxa, o
Candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.aietec.com.br, até às 23h59min do dia 26/10/2018, gerar o boleto
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
3.12.1 O interessado cujo Requerimento de isenção foi INDEFERIDO e que não efetivar o pagamento da Taxa de Inscrição,
na forma e prazos estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído do certame, sem direi to a Recurso.
3.13   Não será aceita solicitação de Isenção do pagamento da taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico ou
por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
3.14   Caso o candidato tenha efetuado o pagamento da taxa de Inscrição, não haverá devolução da Taxa e não terá o seu
pedido de Isenção concedido.
3.15   O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação
apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção;
3.15.1 A inscrição só será confirmada após a quitação do boleto bancário e envio do arquivo pela Instituição bancária.
3.16   As informações prestadas no Requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do Candidato, dispondo
a AIETEC e o Ministério Público do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o Requerimento de
forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

4       DAS INSCRIÇÕES
4.1  A Inscrição do Candidato implicará no conhecimento de todas as normas e condições estabelecidas para o Processo
Seletivo, contidos nos Editais e Comunicados Oficiais, divulgados nos sites www.aietec.com.br ewww.mpba.mp.br e a sua
tácita aceitação, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2  Objetivando evitar ônus desnecessário, o Candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições para a Seleção.
4.3   O Candidato se responsabilizará pela fidedignidade das informações prestadas no Requerimento de Inscrição, reser-
vando-se à AIETEC e ao Ministério Público o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher esse docu-
mento oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
4.4  As Inscrições serão realizadas única e exclusivamente no endereço eletrônico www.aietec.com.br, no período de 25/09/
2018 a 25/10/2018 data limite para preenchimento da Ficha de Inscrição podendo o candidato realizar a impressão do
Boleto Bancário, para pagamento da taxa até o dia 26/10/2018, dia útil seguinte ao último dia de preenchimento da inscrição.
4.5 As Inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.
4.5.1 A prorrogação das Inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os
efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita nos endereços eletrônicos www.aietec.com.br e no site do Ministério
Público www.mpba.mp.br.
4.6 Para realizar a inscrição o Candidato deverá:
a)  acessar o endereço eletrônico www.aietec.com.br e seguir todas as orientações ali contidas;
b)  preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo via Internet;
c)  imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, cujo cedente é o Ministério Público, e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição por meio, exclusivamente, do boleto bancário emitido pelo sistema, em qualquer Agência Bancária dentro do
vencimento do boleto;
d)  conferir no site, seção Acompanhamento, em até 04 dias úteis,  após a efetivação do pagamento da taxa, se a inscrição
foi validada, mediante comprovação do recebimento da taxa de inscrição pelo Banco.
4.6.1 O Candidato só poderá concorrer a um turno, observando os requisitos exigidos para a Função, não sendo permitida
mudança de opção/turno depois de encaminhado o Requerimento de Inscrição.
4.6.2 Ao se inscrever, o Candidato deverá indicar, no Requerimento de Inscrição, o código do turno para a qual está concor-
rendo, observando a tabela de vagas, item 2.1, constante neste Edital.
4.6.3 Para o preenchimento do Requerimento de Inscrição, o Candidato deverá registrar o número do Documento de
Identificação oficial com a qual terá acesso à sala de Provas.
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4.7     O Ministério Público e a AIETEC não se responsabilizarão por inscrições não recebidas por problemas técnicos dos
computadores, falhas de comunicação, diferença de fuso horário, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.8     O Valor da Taxa de Inscrição será de R$ 15,00 (quinze reais)
4.9     A inscrição efetuada somente será validada após a comprovação do pagamento da taxa da inscrição;
4.10   O Candidato deverá pagar o Boleto Bancário referente à Taxa de Inscrição obrigatória e impreterivelmente no dia do seu
vencimento (até 26/10/2018) sob a pena de não ter sua inscrição efetivada;
4.11   Não será aceita inscrição cuja taxa tenha sido paga por depósito em caixa eletrônico, em conta corrente, por transfe-
rência, DOC, ordem de pagamento, agendamento de pagamento ou por qualquer outra via que não as especificadas neste
Edital;
4.12   AGENDAMENTOS BANCÁRIOS sem a devida efetivação do pagamento não serão considerados, o que implicará na
não efetivação da inscrição do interessado;
4.13      Em nenhuma hipótese será feita devolução da taxa de inscrição, a não ser que a Seleção não se realize.
4.14      Apenas efetuar o pagamento da taxa de inscrição não significa que o Candidato se inscreveu. A inscrição somente
será acatada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, pela Instituição Bancária ao Ministério Público;
4.15  O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará na não validação da inscrição;
4.16  Não serão aceitas inscrições condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste
Edital;
4.17   Após a transmissão dos dados via Internet não serão aceitos pedidos para alteração de Dados.
4.18      A AIETEC publicará no seu site as Inscrições indeferidas, devendo, o Candidato interessado, comprovar a regulari-
dade da sua inscrição, 24 horas após a publicação, enviando requerimento por e-mail para mp@aietec.com.brconstando do
nome completo do interessado, Função, Rg, CPF e cópia do Boleto Bancário quitado. O requerimento com as informações
citadas deverá ser enviado no prazo de 24 horas após a publicação da relação de Inscrições Indeferidas, sob pena de não
ser aceita a solicitação.
4.19  A AIETEC poderá encaminhar ao Candidato e-mail ou SMS de caráter meramente informativo, para o endereço eletrô-
nico fornecido no Requerimento de Inscrição, não isentando o Candidato de buscar as informações nos locais informados
no Edital. O site da AIETEC, www.aietec.com.br será fonte de comunicação, desde que as informações sejam publicadas
pelo MP.
4.20   As informações postadas no site AIETEC não desobriga ao candidato de acompanhar as publicações Oficiais realiza-
das no site do Ministério Público e outros meios de Comunicação escolhidos pelo promotor do evento;
4.21   A qualquer tempo poder-se-á anular a Inscrição do Candidato desde que sejam identificadas falsidades de declara-
ções e/ou irregularidades nas provas ou nos documentos.

5  DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Nos termos do § 1º do artigo 9º da Resolução nº 019/2010, será assegurada a convocação de 01 (um) Candidato pessoa
com deficiência aprovado no Processo Seletivo, a cada 10 (dez) admissões efetivadas em cada função, durante a validade
do Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua aptidão.
5.2 A pessoa com deficiência, resguardadas as condições previstas no § 1º do artigo 9º da Resolução nº 019/2010, partici-
pará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais Candidatos no que se refere ao conteúdo da Prova
Objetiva, aos procedimentos exigidos para Aplicação, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de
aplicação da prova objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais Candidatos.
5.3 O Candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no Processo Seletivo, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos Candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência;
5.4 Não havendo Candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas
pelos demais Candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.
5.5 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas pela Lei 13.146/
2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão.
5.6 Para concorrer como pessoa com deficiência, o Candidato deverá:
5.7 No Formulário de Solicitação de Inscrição declarar se pretende participar do Processo Seletivo como pessoa com
deficiência;
5.8 Encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Laudo ou relatório médico (original ou cópia autenti-
cada em cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a deficiência e qual atendimento necessário para realização
da Prova, para o e-mail mp@aietec.com.br, informando nome, Rg e Função a qual concorre.

6    DO ATENDIMENTO ESPECIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA
6.1 O Candidato, pessoa com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da Prova
objetiva, poderá solicitar este atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298 de
20 de dezembro de 1999, indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet quais os recursos
especiais necessários para o atendimento em questão.
6.1.1     As condições específicas disponíveis para realização da prova objetiva são:
a) aprova em braile, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo
adicional de até 1 (uma) hora (somente para os Candidatos com deficiência).
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b) o Candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, ou qualquer atendimento diferenciado, para realização da
Prova Objetiva deverá solicitá-lo, com justificativa acompanhada de cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Laudo
ou relatório Médico (original ou cópia autenticada em cartório), via e-mail mp@aietec.com.br no prazo máximo de 24 horas após
a efetivação da sua inscrição, sob pena de ser desconsiderado o pedido, informações que devem ser encaminhadas:

6.2 A AIETEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu
destino.
6.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este atendi-
mento indicando claramente no Requerimento de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá enviar certidão de
nascimento do lactente, para o e-mail mp@aietec.com.br, juntamente com  o nome, RG, e CPF do acompanhante para o
dia/data da Prova,  data em que o acompanhante, ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável  pela
guarda do lactente. A candidata sem acompanhante não poder manter a criança no local  de Provas. A AIETEC e o MP, não
serão responsáveis pela guarda da Criança;
6.3.1 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, e não será fornecida cópia da mesma;
6.3.2 Ao acompanhante não será permitido à utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos ou de comunicação durante a realização do certame;
6.3.3 A candidata que necessitar amamentar, estiver com a criança mas estiver sem acompanhante, será impedida de
realizar a prova objetiva;
6.3.4 Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante
o período de realização da prova objetiva;
6.3.4.1  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala
de prova, acompanhada de uma fiscal;
6.3.4.2  Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo
vedada a permanência de quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;
6.4  A solicitação de atendimento especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. O envio
desta solicitação não garante ao Candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido pela AIETEC
após criteriosa análise da solici tação;
6.4.1   O deferimento ou indeferimento das solicitações especiais estará disponível aos Candidatos no endereço eletrô-
nico www.aietec.com.br a partir da data provável de 05/11/2018;
6.4.2   O Laudo Médico deverá estar redigido em letra legível , justificando o atendimento especial solicitado;
6.4.3   O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido, e forma, causará o indeferimento do seu pedido
de atendimento especial e fará com que sua solicitação seja indeferida;
6.4.4   O Candidato poderá impetrar recurso contra o indeferimento de seu atendimento especial na forma do item 16;
6.4.5   A AIETEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede, devendo o Candidato enviar
documentação por e-mail mp@aietec.com.br, conforme estabelecido em Edital.

7        REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL
7.1 Em conformidade com o Decreto Estadual nº 17.523, de 23 de março de 2017 e o Art. 69 do Decreto Estadual nº 15.805,
de 30 de dezembro de 2014, os Candidatos travestis e transexuais poderão solici tar na Ficha de Inscrição, a inclusão e
uso do nome social.
7.2 A pessoa nessa situação deverá realizar sua inscrição utilizando no espaço designado o seu nome social, ficando
ciente de que tal nome será divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Concurso.
7.3 Após preenchimento dos dados na Ficha de Inscrição, O Requerente deverá enviar por e-mail  mp@aietec.com.br, até
o dia 30 de outubro de 2018, o Requerimento que será disponibilizado no site, o qual deverá ser assinado e encaminhado,
juntamente com cópia simples do documento oficial  de identidade do Candidato, dados da sua Ficha de Inscrição e nome
Social preenchido no requerimento, fazendo constar no encaminhamento: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO
MÉDIO PARA SALVADOR _ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL
7.4 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou fax. A AIETEC
reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solici tação de atendi-
mento declarado.
7.5 Entende-se por nome social aquele adotado pelo travesti e transexual, e pelo qual se identifica e é reconhecido pela
sociedade.
7.6 Quando da publicação dos resultados em todas as etapas do Concurso Público, será considerado o nome civil das
pessoas travestis e transexuais.
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8        DA INSCRIÇÃO PARA NEGROS
8.1  Serão reservados 30% (trinta por cento) do total das vagas 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;
8.2  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;
8.3  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 consequente desligamento, mediante prévia apuração a cargo do
CEAF, garantida a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
8.4  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;
8.5  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, obser-
vada a ordem de classificação.

9        DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
9.1 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena
deste Processo Seletivo;
9.2 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição determinará o cancelamento
da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
9.3 No Formulário de Solicitação de Inscrição, os Candidatos deverão optar pelo turno matutino ou vespertino, desejado para
o desempenho de suas atividades no Programa Estágio do Ministério Público;
9.4 É de exclusiva responsabilidade do Candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição;
9.5 Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração de turno para o qual o Candidato se inscreveu ou pedido de
transferência do valor pago a título da taxa de inscrição a terceiros;
9.6 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios, bem como as pagas em cheque que venha
a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou transferência bancária e, nem tampouco, as de programa-
ção de pagamento;
9.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas
por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97;
9.8 A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer etapa do
presente Processo Seletivo, implicará na eliminação automática do Candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a
irregularidade seja constatada após a admissão do Candidato, o mesmo será exonerado da função pelo Ministério Público;
9.9 O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o Candidato conhece os presentes Instruções e de que aceita as
condições do Concurso, estabelecidas na legislação e neste Edital.

10    DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
10.1   O Comunicado de Deferimento e Indeferimento das Inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aietec.com.br
na data provável de 07/11/2018;
10.2   Quanto ao indeferimento de inscrição caberá pedido de esclarecimento, no prazo de 24 horas após a publicação, sem
efeito suspensivo, conforme o disposto no item 16 deste Edital;
10.3   No Edital de homologação das inscrições constará a listagem com o número de inscrição dos Candidatos às vagas para
ampla concorrência, às vagas para Candidatos negros, às vagas para pessoas com deficiência e dos Candidatos solicitantes
de condições especiais para a realização da Prova Objetiva;
10.4   A AIETEC, quando for o caso, submeterá os pedidos de esclarecimentos à Comissão Especial do Processo Seletivo que
decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado por meio de Edital disponibilizado nos endereços eletrôni-
cos www.aietec.com.br e www.mpba.mp.br;
10.5   O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
Candidato e se solicitado apresentado nos locais de realização da Prova Objetiva.

11    DAS PROVAS
11.1      A Prova de Objetiva será de Caráter Eliminatório e Classificatório, aplicada para todos os inscritos conforme o número
de questões definidas na Tabela a seguir:
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12    DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
12.1   A Prova Objetiva será aplicada na cidade de Salvador - BA no dia 02/12/2018, em horário e local a serem informados no
Cartão de Convocação em até 72 horas de antecedência da realização das Provas, disponibilizado no endereço eletrônico
www.aietec.com.br;
12.2   O Candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova com, pelo menos, trinta minutos de
antecedência do horário estabelecido para a abertura dos portões, munido apenas de caneta esferográfica transparente de
tinta azul ou preta e, obrigatoriamente, do Documento de Identificação original (o mesmo utilizado para a inscrição), sem o
qual NÃO REALIZARÁ A PROVA.
12.2.1   Não serão aceitos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Protocolos de Identificação, carteiras
estudantis, cópia de documentos de identificação, mesmo que autenticadas, documentos fora do prazo de validade e cuja
foto não esteja atualizada;
12.2.2   O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identi ficação
do Candidato;
12.2.3  Caso o Candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo 30 dias anteriores à data de realização da Prova, juntamente com outro documento oficial
que contenha foto, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e
impressão digital em formulário específico.
12.3   Em hipótese alguma será permitido ao Candidato:
12.3.1  Prestar a Prova objetiva sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha foto,
filiação e assinatura. Não serão aceitos documentos de identificação em cópias, ainda que autenticadas, ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados;
12.3.2  Realizar a prova objetiva sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
12.3.3  Ingressar no local de prova, após o fechamento do portão de acesso;
12.3.4  Realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
12.4   Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante
a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.3 deste Edital;
12.5   Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o Candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do
Processo Seletivo;
12.6   Durante a Aplicação da Prova, os fiscais informarão o tempo de sua realização;
12.7   Para responder à Prova, o Candidato deverá, obrigatoriamente, ler as orientações contidas no seu Caderno de Provas,
não podendo alegar, em qualquer momento, o seu desconhecimento;
12.8   Não será admitida durante a realização da Prova, consulta a qualquer tipo de livro, legislação, manual, ou folheto,
sendo vedado ao Candidato o uso de qualquer material escrito;
12.9   Após resolver as questões da Prova o Candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul
ou preta, na Folha de Respostas, sendo de sua inteira responsabilidade o seu correto preenchimento e a devolução ao
Fiscal de Sala;
12.10    A Folha de Respostas é o documento oficial para correção dos resultados marcados pelo Candidato, que é o
responsável pela sua entrega ao fiscal da sala, após concluir as Provas. A não devolução da mesma eliminará o Candidato
da Seleção;
12.11    Considera-se preenchimento incorreto quando há: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada,
campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo determinado e marcação que não
seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;
12.12    Não será responsabilidade do Fiscal ou autoridades presentes interpretar qualquer Instrução ou repassar informa-
ções sobre critérios de avaliação contidos nos Cadernos de Provas ou Folhas de Respostas;
12.13    Não haverá substituição da Folha de Respostas em hipótese alguma;
12.14    Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afasta-
mento de Candidato da sala de provas;
12.15    A Prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas;
12.16    O Candidato somente poderá deixar o local da prova objetiva depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta)
minutos do seu início, porém não poderá levar consigo o caderno de questões;
12.17    O Candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala no mínimo 02 (duas)
horas, devendo, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada;
12.18    A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação da prova objetiva, no momento do rompimento do
lacre dos envelopes, e na presença de todos os Candidatos;
12.19    O Candidato, ao terminar a Prova, deverá proceder conforme as instruções apresentadas pelo fiscal de sala para
devolução do Caderno de Provas e da Folha de Respostas e para saída da sala;
12.20     Após a abertura do Malote de Provas, o Candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo
ou leitura;
12.21    Durante a realização da Prova não será permitido ao Candidato porte ou uso de relógios de qualquer tipo, boné,
chapéu, lenços, adornos, óculos escuros, celulares, pagers, bips, protetor auricular, máquinas calculadoras ou qualquer
outro tipo de equipamento eletrônico;
12.22    O Candidato deverá colocar em sacola plástica, recebida para tal fim, todos os pertences eletrônicos desligados e
o celular com a bateria desacoplada, acondicionando-a embaixo da sua carteira, sob sua responsabilidade. O Candidato
que infringir esta determinação será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
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12.23    É vedado o ingresso de Candidato portando armas de qualquer tipo, nos locais de realização das provas, mesmo
que possua o respectivo porte, não sendo possível o acautelamento da arma no local de realização da prova. O candidato
flagrado com qualquer armamento será eliminado da Seleção.
12.24   A AIETEC e o Ministério Público não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos dos
Candidatos ocorridos nos locais de realização das Provas, nem por danos neles causados;
12.25    Como critério de segurança, a AIETEC poderá submeter a todos os Candidatos, antes, e durante a realização das
Provas ao detector de Metais e a Coleta da Impressão Digital.

13 DA ELIMINAÇÃO
13.1   Será eliminado e desclassificado do Processo Seletivo o Candidato que incorrer nas seguintes situações:
a)  deixar o local de realização das provas sem a devida autorização ou antes do tempo mínimo determinado para sua
saída;
b)  tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
c)  proceder de forma a tumultuar a realização das provas;
d)  estabelecer comunicação com outros Candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;
e)  usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
f)     for surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto não permitido, nas dependên-
cias do estabelecimento, durante a realização da prova objetiva;
g)  não devolver a Folha de Respostas ao termino da realização da sua Prova;
h)  deixar de atender às normas contidas no Caderno de Questões, Folhas de respostas e Manuais de Aplicação e às
demais orientações expedidas pela Organizadora da Seleção;
i)      não atingir,  na prova, a pontuação mínima para ser considerado classificado/aprovado.
j)      obtiver nota zero no conjunto de questões da prova objetiva.
13.2   Os dois últimos Candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas Folhas de Respostas e
assinarem o termo de encerramento de Aplicação, havendo recusa do Candidato em fazê-lo, o fiscal de sala deverá fazer
constar do Relatório de Ocorrências.

14    DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
14.1   O gabarito preliminar será divulgado após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.aietec.com.br,
e caberá recurso desta publicação, nos termos do item 16 deste Edital.

15    DO PROCESSAMENTO DA PROVA OBJETIVA
15.1   Para todas as Funções, a Prova Objetiva é de caráter eliminatório e classificatório e será processada observando-
se os pesos e número de questões constantes da Tabela 10.1;
15.2    Cada questão terá 05 (cinco) alternativas, com apenas 01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 00
(zero) às questões objetivas com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou
preenchidas a lápis;
15.3    Será habilitado no Processo Seletivo para a Função de Estagiário de Ensino Médio Incompleto o Candidato cuja
classificação for inferior ou igual a 06 (seis) vezes o número de vagas ofertadas, conforme Tabela 2.1 deste Edital;
15.4    Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota (zero) no conjunto de questões das Provas
Objetivas;
15.5    Será eliminado o Candidato que obtiver nota 00 (zero) no conjunto de questões das Provas componentes das Áreas
de Conhecimento estabelecidas na Tabela 10.1 deste Edital.

16    DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
16.1       Os Candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos;
16.2       A Nota Final dos Candidatos habilitados para todas as funções será a nota obtida na prova objetiva;
16.3       Na hipótese de igualdade da nota final e como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente, o
Candidato que:
16.3.1  tiver a maior nota em Língua Portuguesa;
16.3.2  tiver a maior nota em Matemática;
16.3.3  tiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;
16.3.4  tiver a maior idade.
16.4        Persistindo o empate, a Comissão responsável realizará sorteio;
16.5        O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista por Função/Turno, contendo a classificação de todos os Candidatos habilitados, inclusive os inscritos como
pessoa com deficiência, em ordem de classificação;
b) Lista por Função/Turno, contendo a classificação exclusiva dos Candidatos habilitados inscritos como pessoa com
deficiência em ordem de classificação.
c) Lista por Função/Turno, contendo a classificação exclusiva dos Candidatos habilitados inscritos como negros em
ordem de classificação.
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17    DOS RECURSOS
17.1       Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, à AIETEC, no prazo de 02 (dois) dias úteis da
publicação da decisão objeto do recurso, contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar e publicação das
Notas Objetivas;
17.2       As datas e prazos para os recursos acima serão devidamente informadas no momento da divulgação Comunicado
que antecede o evento;
17.3       Os recursos deverão encaminhados conforme orientação a ser publicada em Comunicado disponibilizado no site
www.aietec.com.br e somente serão apreciados quando expressos em termos convenientes, que apontem as circunstân-
cias que os justifiquem e forem interpostos dentro do prazo;
17.4       Admitir-se-á um único recurso por Candidato, para cada evento referido que deverão ser apresentados de forma
individual e devidamente fundamentados com citação da bibliografia, quando necessário;
17.5       Não será analisado o Recurso
a)     manuscrito;
b)    sem assinatura do requerente;
c)     sem os dados cadastrais solicitados;
d)    que não apresente justificativa;
e)     recursos coletivos;
f)     apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo;
g)    encaminhado por e-mail, fax, telegrama ou por outra forma diferente da definida neste Edital;
h)    entregue fora de prazo.
17.6       Após a análise dos Recursos dos gabari tos preliminarmente divulgados, se fará a publicação dos gabari tos
definitivos, que poderão estar retificados ou ratificados, para publicação da Nota da Prova de Objetiva;
17.7       O efeito da anulação de questão ou troca de gabarito, quando acatado pela Banca de Avaliação da AIETEC, será
estendido para todos os candidatos a ela submetidos, independentemente de o candidato ter ou não ter interposto Recurso;
17.8       Acatado o Recurso, quanto ao gabarito, a questão impugnada será anulada e o ponto a ela atribuído será
considerado para todos os candidatos.
17.9   A fase recursal não comporta a apresentação de novos documentos para justificá-la, em razão do que os mesmos
serão desconsiderados quando da análise. Se apresentado recurso nesta situação, serão recebidos sem efeito suspensivo,
exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao Candidato;
17.10    Os resultados das análises de cada Recurso, se Deferido ou Indeferido, serão divulgados no site www.aietec.com.br;
17.11    A Banca Examinadora da empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administra-
tiva para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.

18    DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
18.1       O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
Procurador Gera l de Justiça do Estado da Bahia e disponibil izado nos endereços e letrôn icos www.mpba.mp.br
ewww.aietec.com.br, em três listas, sendo: a primeira por Função, em ordem classificatória, com pontuação, contendo a
classificação de todos os Candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e Candidatos autodeclarados negros; a
segunda somente com a classificação dos Candidatos com deficiência e a terceira somente com os Candidatos
autodeclarados negros.

19    DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES
PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO
19.1       O Candidato aprovado que houver optado por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá, até
as 18h do segundo dia útil após a publicação do resultado final, protocolizar, na sede do Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional - CEAF, situada na Rua Pedro Américo, n° 13, Jardim Baiano, Salvador/BA, relatório médico que afirme a
existência da deficiência e que ela não impede o regular exercício das atividades próprias do pretendido estágio, especifi-
cando ainda o código CID (Classificação Internacional de Doenças) relativo à apontada deficiência;
19.1.1 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas
com deficiência será desconsiderada, passando, então, o Candidato à ampla concorrência;
19.1.2 Não sendo apresentado o relatório médico no prazo estabelecido no subitem 18.1, o Candidato será considerado
como sem deficiência, sem direito à reserva de vaga, passando à ampla concorrência;
19.1.3 Não haverá devolução do relatório médico e não serão fornecidas cópias dos mesmos;
19.2   Os Candidatos não qualificados como pessoas com deficiências serão excluídos da listagem de vaga própria,
permanecendo apenas na listagem de classificação geral, caso não tenham sido eliminados do Processo Seletivo;
19.3   O Candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para a investidura na função de Estagiário - Ensino Médio
Incompleto, os seguintes documentos:
19.3.1 Original do comprovante de matrícula, que demonstre estar cursando do 1º ao 4º ano do Ensino Médio, em escola
pública federal, estadual (vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia) ou em escola privada, que sejam
conveniadas com o Ministério Público;
19.3.2 Original do Certificado de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública, se maior de idade;
19.3.3 Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, se maior de idade;
19.3.4 02 (duas) fotografias 3x4 iguais e recentes;
19.3.5 02 (duas) cópias da cédula de identidade e do CPF;
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19.3.6 01 (uma) cópia do RG do responsável (se menor de idade);
19.3.7 02 (duas) cópias de comprovante de residência;
19.3.8 02 (duas) cópias de comprovante de conta corrente do Banco Bradesco.
19.4       Deverá, também, firmar, consoante modelo apresentado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, as
seguintes declarações:
19.4.1 Declaração de que não desempenha qualquer função, emprego ou função, inclusive de estágio, e que não exerce
atividades em outro ramo do Ministério Público, na advocacia pública ou privada, bem como no Poder Judiciário ou nas
Policias Civil, Federal ou Militar;
19.4.2 Declaração sobre a necessidade de auferir auxílio para deslocamento.
19.5 Os candidatos menores de idade, quando convocados, devem apresentar-se acompanhados dos responsáveis.
19.6 A convocação, para apresentação da re ferida documentação, será publicada na página eletrônica: http ://
www.mpba.mp.br/insti tucional/ceaf/estagios;
19.7 O prazo para apresentação da referida documentação é peremptório; o não comparecimento para apresentação da
documentação acarretará a desclassificação do Candidato no certame.
19.8 O candidato que não desejar assumir a vaga que lhe foi ofertada poderá, dentro do prazo estabelecido na convoca-
ção, solicitar que seu nome seja remanejado para o final da lista de classificados, aguardando nova convocação, que
poderá ou não se efetivar no período de validade do presente processo seletivo.

20    DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
20.1       A investigação social possui caráter eliminatório e tem por objetivo verificar se o candidato possui  idoneidade
moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes à função de Estagiário dessa Institui-
ção;
20.2        A investigação social ocorrerá após a homologação do resultado do Processo Seletivo, constante do item 17 deste
Edital;
20.3       A Comissão instituída para realizar a investigação social dos candidatos terá ampla autonomia para requisitar de
quaisquer fontes as informações necessárias sobre a vida pregressa e a personalidade dos candidatos.

21    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1   Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada
a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial,
oportunamente divulgado pelo Ministério Público do Estado da Bahia no endereço eletrônico www.mpba.mp.br;
21.2   O Candidato que atender à convocação, mas não iniciar as atividades da função de estagiário na data estabelecida
será considerado desistente;
21.3   A eliminação do Candidato habilitado, bem como sua desistência, importará na convocação daquele que o suceder
na ordem de classificação, durante o período de validade do Processo Seletivo;
21.4   O Estágio será regido pelas normas constantes da Lei Complementar Estadual nº 11/96, com alterações promovi-
das pela Lei Complementar Estadual nº 17/2002, Lei nacional 11.788/08, Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009
e Resolução nº 019/2010, alterada pelas Resoluções nº 067/2010, nº  021/2013, nº 022/2015,  nº 129/2015 e nº 162/2015,
do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia;
21.5   A seleção para Estagiário do Ministério Público terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado da data de homolo-
gação do resultado do Processo Seletivo, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período;
21.6   Os documentos emitidos no exterior deverão estar acompanhados de tradução pública juramentada;
21.7   Ao efetuar a sua inscrição, o Candidato assume o compromisso tácito de aceitar as condições estabelecidas neste
Edital e na Legislação pertinente;
21.8   Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do Candidato, mesmo que já
tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem
direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição;
21.9   Não será fornecido ao Candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo,
valendo, para esse fim, a publicação do resultado final que será divulgado no endereço eletrônico www.mpba.mp.br;
21.10   A inobservância, por parte do Candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocações será considerada, em
caráter irrecorrível, como desistência;
21.11   A AIETEC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Processo Seletivo;
21.12   O Candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial , durante a realização do certame,
poderá requerer por meio de solicitação assinada pelo próprio Candidato, anexando documentos que comprovem tal
alteração, com expressa referência ao Processo Seletivo, Função e número de Inscrição;
21.13    Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova
objetiva e demais eventos. O Candidato deverá observar, r igorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste
Edital;
21.14    Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo, ouvido a AIETEC.
21.15    Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça



Cad 1 /  Página 774TJBA –  DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.230 - Disponibilização: terça-feira, 25 de setembro de 2018

ANEXO I
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A FUNÇÃO ESTAGIÁRIO - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de textos verbais extraídos de livros e periódicos contemporâneos; mistos
(verbais/não verbais); textos publicitários (propagandas, mensagens publicitárias, outdoors, cartazes, etc.). Nomes e verbo.
Flexões nominais e verbais. Advérbio e suas circunstâncias de tempo, lugar, meio, intensidade, negação, afirmação, dúvida,
etc. Palavras de relação intervocabular e interoracional: preposições e conjunções. Oração, período e frase. Coordenação e
subordinação Elementos constituintes da oração: agente, adjuntos e complementos. Sintaxe de colocação, concordância e
regência. Crase. Formas de discurso: direto, indireto e indireto livre. Semântica: sinonímia, antonímia e heteronímia. Pontu-
ação e seus recursos sintático-semânticos. Acentuação e ortografia.
MATEMÁTICA: Leitura, interpretação e utilização de representações matemáticas. Conjuntos. Pertinência, Inclusão, União e
Interseção. Conjuntos Numéricos. Conjuntos dos Números Naturais: Inteiros, Racionais e Irracionais. Regra de Três Sim-
ples e Composta. Porcentagem. Equação do 1º  Grau. Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão. Identificação de padrões
matemáticos em situações reais. Estabelecimentos de relações do conhecimento matemático com fatos do cotidiano.

CONHECIMENTOS GERAIS: Informações atuais de ampla divulgação da imprensa sobre aspectos da vida econômica,
social, política e cultural no Estado da Bahia e no Brasil; Meio ambiente; saúde e qualidade de vida; Desenvolvimento
sustentável, educação, energia, ciência e tecnologia no Brasil e no mundo; cidadania e direitos humanos. Os impactos das
tecnologias na vida pessoal e nos aspectos sociais e o seu uso na promoção da igualdade social através da conquista das
oportunidades de vida.

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PAUTA 015/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, resolve
convocar os Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Superior do Ministério Público para Sessão Ordinária, a ser
realizada no próximo dia 02 de  outubro de 2018, terça-feira, a partir das 14:00 horas, na Sala das Sessões - Sede do
Ministério Público do Estado da Bahia, situada à 5ª Avenida, nº 750 - Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, para
apreciação da seguinte ordem do dia:

1. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARGOSA, DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA.

INSCRITOS
1 Ailson de Almeida Marques - Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Amargosa (Atuação:Violência Doméstica

Contra a Mulher (Civel e Criminal), Júri, Execuções Penais, Tóxicos, Jecrim, Infância E Juventude (Cível E Criminal), Controle
Externo da Atividade Policial, Fazenda Pública, Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, Criminal)
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2. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARGOSA, DE ENTRÂNCIA
INTERMEDIÁRIA OU VAGA REMANESCENTE.

INSCRITOS
1 Victor Freitas Leite Barros
2 Pedro Paulo de Paula Vilela
3 Mariana Araújo Libório
4 Márcio Bellazzi de Oliveira

3. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACÃ, DE ENTRÂNCIA
INTERMEDIÁRIA.

INSCRITOS
1 Alice Koerich Inacio - Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Camacã (Atuação: Violência Doméstica

Contra a Mulher (Civel e Criminal); Júri; Execuções Penais; Tóxicos; Juizado Especial Criminal (Jecrim); Criminal.)

4. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACÃ, DE ENTRÂNCIA INTER-
MEDIÁRIA OU VAGA REMANESCENTE.

INSCRITOS
1 Pedro Paulo de Paula Vilela
2 Mariana Araújo Libório

5. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIAÚ, DE ENTRÂNCIA INTER-
MEDIÁRIA.

INSCRITOS
1 Alicia Violeta Botelho Sgadari Passeggi

6. REMOÇÃO INTERNA PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE
NOSSA SENHORA, DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA.

7. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE  LIVRAMENTO DE NOSSA
SENHORA, DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA OU VAGA REMANESCENTE.

Desistência de todos os candidatos

8. REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRA DO POMBAL, DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA.

INSCRITOS
1 Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães
2 Victor Freitas Leite Barros
3 Pedro Paulo de Paula Vilela
4 Mariana Araújo Libório
5 Márcio Bellazzi de Oliveira

9.  REGULAMENTAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - BIÊNIO
2018/2020;

10.         PROCEDIMENTO MINISTERIAL Nº 003.0.27256/2018. ASSUNTO: RELATÓRIO  DE ATIVIDADES SEMESTRAL. INTERES-
SADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA GUSTAVO FONSECA VIEIRA. RELATORA: CONSELHEIRA NATALINA MARIA SANTANA BAHIA.

11.         PROCEDIMENTO MINISTERIAL Nº 003.0.11749/2018. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO.
INTERESSADA:  PROMOTORA DE JUSTIÇA ALICIA VIOLETA BOTELHO SGADARI PASSEGGI. RELATORA: CONSELHEIRA
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA.
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12.  PROCEDIMENTO MINISTERIAL Nº 003.0.27228/2018. ASSUNTO: RENÚNCIA À REMOÇÃO. INTERESSADA: PROMOTO-
RA DE JUSTIÇA MICHELLE ROBERTA SOUTO. RELATOR: CONSELHEIRO NIVALDO DOS SANTOS AQUINO.

13.  RELATORIA DE PROCEDIMENTOS:

RELATOR: EXMO.  SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA JOSÉ CUPERTINO AGUIAR CUNHA:
13.1.        Inquérito Civil nº 075.0.191771/2013, da Promotoria de Justiça de Chorrochó;
13.2.        Inquérito Civil nº 003.0.185030/2014, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.3.        Procedimento Ministerial nº 001.0.136331/2014, da 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.4.        Inquérito Civil nº 003.0.3443/2014, da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo;
13.5.        Inquérito Civil nº 600.9.122426/2018, da 1ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus;
13.6.        Inquérito Civil nº 600.9.153936/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Santo Antônio
de Jesus;
13.7.        Inquérito Civil nº 720.9.79047/2017, da Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe;
13.8.        Procedimento Ministerial nº 596.0.57106/2012, da 1ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana;
13.9.        Inquérito Civil nº 702.0.138326/2013, da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente com sede em Jacobina;
13.10.     Inquérito Civil nº 590.0.171936/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.11.     Inquérito Civil nº 331.0.4174/2013, da Promotoria de Justiça de Terra Nova;
13.12.     Inquérito Civil nº 714.0.149947/2011, da 1ª Promotoria de Justiça de Ibicaraí;
13.13.     Inquérito Civil nº 706.0.23266/2014, da 5ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro;
13.14.     Inquérito Civil nº 003.0.149556/2012, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde - GESAU;
13.15.     Inquérito Civil nº 590.0.149476/2007, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.16.     Inquérito Civil nº 674.0.160309/2016, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.17.     Inquérito Civil nº 674.9.220833/2017, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.18.     Procedimento Ministerial nº 598.9.135600/2017, da 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
13.19.     Inquérito Civil nº 590.1.38262/2007, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.20.     Procedimento Ministerial nº 187.9.101954/2017, da Promotoria de Justiça de Muritiba;
13.21.     Procedimento Ministerial nº 003.0.189157/2008, da Promotoria de Justiça de Serra Preta;
13.22.     Inquérito Civil nº 003.0.69483/2015, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa - GEPAM.

RELATORA: EXMA.  SRA. DRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA CLEONICE DE SOUZA LIMA:
13.23. Recurso Administrativo em Procedimento Ministerial nº 003.9.77735/2018, do Grupo de Atuação Especial de Defesa
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.24.                 Procedimento Ministerial nº 069.9.27958/2018, da 2ª Promotoria de Justiça de Catu/BA;
13.25. Inquérito Civil nº 167.0.181489/2015, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Mata
de São João/BA;
13.26. Inquérito Civil nº 003.1.740/2005, da 6ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente;
13.27. Inquérito Civil nº 003.1.740/2005, da 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor;
13.28.  Inquérito Civil nº 075.9.8926/2017, da Promotoria de Justiça de Chorrochó;
13.29.  Procedimento Ministerial nº 036.0.31782/2013, da Promotoria de Justiça de Chorrochó;
13.30.  Inquérito Civil nº 001.0.27881/2016, da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.31.  Inquérito Civil nº  590.0.85796/2008, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.32.   Inquérito Civil nº 644.9.177269/2017, da 8ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista;
13.33. Inquérito Civil nº 596.9.21472/2018, da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Feira de Santana
13.34. Inquérito Civil nº 647.0.42465/2012, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Eunápolis/BA ;
13.35. Inquérito Civil nº 001.0.182680/2010, da 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA;
13.36. Inquérito Civil nº 308.0.163416/2013, da Promotoria de Justiça de Inhambupe/BA;
13.37. Procedimento ministerial nº 003.0.49626/2016, da 1ª Promotoria de Justiça de São Gonçalo dos Campos/BA;
13.38. Inquérito Civil nº 001.0.188909/2014, da 4ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA;
13.39. Inquérito Civil nº 052.0.60329/2013, da Promotoria de Justiça Itambé/BA;
13.40. Procedimento ministerial nº 001.0.27830/2016, da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA;
13.41. Inquérito Civil nº 592.0.95775/2013, da 5ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfim/BA;
13.42. Inquérito Civil nº 003.0.112107/2009, da Promotoria de Justiça de Itapitanga/BA;
13.43. Inquérito Civil nº 001.9.130400/2018, da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA;
13.44. Inquérito Civil nº 003.0.126605/2014, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde - GESAU;
13.45. Inquérito Civil nº 003.0.200143/2009, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde - GESAU;
13.46. Inquérito Civil nº 714.0.152174/2015, da 2ª Promotoria de Justiça de Ibicaraí;
13.47. Inquérito Civil nº 202.9.149218/2017, da Promotoria de Justiça de Governador Mangabeira/BA;
13.48. Inquérito Civil nº 003.0.202655/2016, da 6ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital;
13.49. Inquérito Civil nº 702.9.73504/2018,da 4ª Promotoria de Justiça de Jacobina/BA;
13.50. Inquérito Civil nº 933.0.28850/2011, da 3ª Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães/BA;
13.51. Inquérito Civil nº 075.9.8926/2017, da Promotoria de Justiça de Chorrochó/BA;
13.52. Procedimento ministerial nº 001.0.27881/2016, da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/BA;
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13.53. Inquérito Civil nº 036.0.31782/2013, da Promotoria de Justiça de Caculé/BA;
13.54. Inquérito Civil nº  590.0.85796/2008, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari/BA;
13.55. Inquérito Civil nº 644.9.177269/2017, da 8ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista/BA;
13.56. Inquérito Civil nº 597.0.74129/2016, da Promotoria de Justiça Regional Especializada em Meio Ambiente com sede
em Valença/BA;
13.57. Inquérito Civil nº 674.0.48982/2016, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas/BA;
13.58. Inquérito Civil nº 003.0.30720/2012, da Promotoria de Justiça Regional Especializada em Meio Ambiente com sede
em Itabuna/BA;
13.59. Procedimento Ministerial nº 069.0.141898/2015, da 2ª Promotoria de Justiça de Catu/BA;
13.60. Inquérito Civil nº 590.0.246163/2012, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari/BA;
13.61. Procedimento ministerial nº 933.0.9697/2012, da 3ª Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães/BA;
13.62. Procedimento ministerial nº 933.0.11203/2012, da 3ª Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães/BA;
13.63. Inquérito Civil nº 598.9.113702/2017, da 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro/BA.

RELATORA: EXMA.  SRA. DRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA:
13.64. Inquérito Civil nº 657.0.55175/2013, da Promotoria de Justiça de Ipiaú;
13.65. Inquérito Civil nº 590.0.149451/2007, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.66. Inquérito Civil nº 708.0.210013/2014, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Teixeira de Freitas;
13.67. Inquérito Civil nº 702.9.107513/2017, da 4ª Promotoria de Justiça de Jacobina;
13.68. Inquérito Civil nº 001.9.1589/2018, da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.69. Inquérito Civil nº 590.0.142480/2013, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.70. ,
13.71. Inquérito Civil nº 069.0.57027/2011, da 2ª Promotoria de Justiça de Catu;
13.72. Inquérito Civil nº 720.9.61662/2018, da Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe;
13.73. Inquérito Civil nº 590.0.96593/2015, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.74. Inquérito Civil nº 714.0.115008/2015, da 1ª Promotoria de Justiça de Ibicaraí;
13.75. Inquérito Civil nº 705.0.227793/2016, da 6ª Promotoria de Justiça de Paulo Afonso;
13.76. Inquérito Civil nº 001.9.103318/2018, da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.77. Procedimento Ministerial nº 085.9.27916/2017, da Promotoria de Justiça de Conceição do Almeida;
13.78. Inquérito Civil nº 608.0.232075/2012, da 4ª Promotoria de Justiça de Jequié;
13.79. Procedimento Ministerial nº 003.0.165816/2014, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.80. Procedimento Ministerial nº 003.0.50661/2016, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.81. Procedimento Ministerial nº 003.9.266976/2017, da 6ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente;
13.82. Inquérito Civil nº 590.0.105653/2012, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.83. Inquérito Civil nº 521.9.189300/2017, da Promotoria de Justiça de Capela do Alto Alegre;
13.84. Inquérito Civil nº 590.0.66240/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.85. Inquérito Civil nº 590.0.72481/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

RELATORA: EXMA.  SRA. DRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA NATALINA MARIA SANTANA BAHIA:
13.86. Recurso Administrativo em Procedimento Ministerial nº 003.9.89304/2018, do Grupo de Atuação Especial de Defesa
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.87. Recurso Administrativo em Procedimento Ministerial nº 677.9.249839/2017, da 1ª Promotoria de Justiça de Brumado;
13.88. Procedimento Ministerial nº 674.9.91675/2018, da 4ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.89. Procedimento Ministerial nº 703.9.140490/2017, da 1ª Promotoria de Justiça de Livramento de Nossa Senhora;
13.90. Procedimento Ministerial nº 593.0.184532/2011, da Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães;
13.91. Inquérito Civil nº 137.0.137840/2015, da Promotoria de Justiça de Jitaúna;
13.92. Procedimento Ministerial nº 075.9.60258/2017, da Promotoria de Justiça de Chorrochó;
13.93. Inquérito Civil nº 594.0.243621/2012, da 2ª Promotoria de Justiça de Canavieiras;
13.94. Inquérito Civil nº 308.0.162635/2013, da Promotoria de Justiça de Inhambupe;
13.95. Inquérito Civil nº 001.9.229856/2017, da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.96. Procedimento Ministerial nº 709.9.8774/2018, da 1ª Promotoria de Justiça de Simões Filho;
13.97. Procedimento Ministerial nº 598.0.41437/2014, da 5ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
13.98. Inquérito Civil nº 190.0.161130/2007, da 2ª Promotoria de Justiça de Nazaré;
13.99. Procedimento Ministerial nº 677.9.249839/2017, da 1ª Promotoria de Justiça de Brumado;
13.100.              Inquérito Civil nº 600.9.113403/2018, da Promotoria de Justiça Especializada e Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.101.              Inquérito Civil nº 600.9.113394/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.102.              Inquérito Civil nº 600.9.110834/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.103.              Inquérito Civil nº 600.9.106461/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
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13.104.              Inquérito Civil nº 600.9.113434/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.105.              Inquérito Civil nº 600.9.113413/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.106.              Inquérito Civil nº 600.9.113417/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.107.              Procedimento Ministerial nº 677.0.91539/2016, da 1ª Promotoria de Justiça de Brumado;
13.108.              Inquérito Civil nº 061.0.103561/2015, da Promotoria de Justiça de Caravelas;
13.109.              Inquérito Civil nº 591.0.162781/2007, da 2ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas;
13.110.              Inquérito Civil nº 600.9.142002/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Santo Antônio de Jesus;
13.111.              Inquérito Civil nº 708.9.90362/2017, da 6ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas;
13.112.              Inquérito Civil nº 031.9.167117/2017, da 2ª Promotoria de Justiça de Amargosa;
13.113.              Inquérito Civil nº 674.0.132673/2015, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas.

RELATOR: EXMO. SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA:
13.114.              Inquérito Civil nº 003.9.217499/2017, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.115.              Procedimento Ministerial nº 013.9.184045/2017, da Promotoria de Justiça de Antas;
13.116.              Inquérito Civil nº 644.0.212656/2016, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Vitória da Conquista;
13.117.              Inquérito Civil nº 003.0.206866/2015, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Valença;
13.118.              Inquérito Civil nº 598.0.33846/2013, da 3ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
13.119.              Inquérito Civil nº 167.9.108042/2017, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Mata de
São João;
13.120.              Inquérito Civil nº 644.0.212764/2016, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em
Vitória da Conquista;
13.121.              Inquérito Civil nº 590.0.100675/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.122.              Inquérito Civil nº 674.0.160244/2016, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.123.              Procedimento Ministerial nº 591.9.247817/2017, da 7ª Promotoria de Justiça de  Lauro de Freitas;
13.124.              Inquérito Civil nº 163.9.120810/2018, da Promotoria de Justiça de  Maracás;
13.125.              Inquérito Civil nº 720.9.131882/2018, da 3ª Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe;
13.126.              Procedimento Ministerial nº 702.0.123600/2014, da 5ª Promotoria de Justiça de  Jacobina;
13.127.              Procedimento Ministerial nº 003.1.124815/2006, do Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos
Idosos e das Pessoas com Deficiência - GEIDEF;
13.128.              Procedimento Ministerial nº 597.0.102547/2016, da 3ª Promotoria de Justiça de Valença;
13.129.              Inquérito Civil nº 590.0.142057/2007, do Grupo de Atuação Especial de defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa - GEPAM;
13.130.              Inquérito Civil nº 702.0.236641/2012, da 4ª Promotoria de Justiça de Jacobina;
13.131.              Inquérito Civil nº 036.9.137943/2018, da Promotoria de Justiça de Caculé;
13.132.              Inquérito Civil nº 705.0.202989/2015, da Promotoria de Justiça Regional Ambiental com sede em Paulo Afonso;
13.133.              Inquérito Civil nº 590.0.121343/2015, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.134.              Inquérito Civil nº 003.0.144060/2016, da 6ª Promotoria de Justiça de Infância e Juventude.

RELATORA: EXMA.  SRA. DRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA MARGARETH PINHEIRO DE SOUZA:
13.135.              Recurso Administrativo nº 678.9.134229/2018, apenso Procedimento Administrativo nº 678.9.30115/2018, da
Promotoria de Justiça de Cruz das Almas;
13.136.              Inquérito Civil  nº 596.0.244633/2012, da 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana;
13.137.              Inquérito Civil nº 001.9.103254/2018, da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus;
13.138.              Inquérito Civil nº 647.0.80134/2015, da 6ª Promotoria de Justiça de Eunápolis;
13.139.              Inquérito Civil nº 003.0.13977/2009, da Promotoria de Justiça de Itagibá;
13.140.              Inquérito Civil nº 590.0.241060/2013, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.141.              Inquérito Civil nº 590.2.26873/2004, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.142.              Inquérito Civil nº 003.9.216264/2017, da 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor;
13.143.              Inquérito Civil nº 644.0.102601/2013, da 8ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista;
13.144.              Inquérito Civil nº 590.1.94012/2006, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

RELATOR: EXMO.  SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA NIVALDO DOS SANTOS  AQUINO:
13.145.              Procedimento Ministerial nº 003.0.113067/2008, da Promotoria de Justiça Regional Ambiental com sede em
Barreiras;
13.146.  Inquérito Civil nº 590.0.75705/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.147.  Procedimento Ministerial nº 114.9.175105/2017, da 1ª Promotoria de Justiça de Entre Rios;
13.148.  Inquérito Civil nº 600.0.183397/2013, da 5ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus;
13.149.  Inquérito Civil nº 598.0.75589/2014, da 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
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13.150.  Inquérito Civil nº 717.0.219570/2012, da 2ª Promotoria de Justiça de Santa Maria da Vitória;
13.151.  Inquérito Civil nº 698.9.198086/2017, da 4ª Promotoria de Justiça de Irecê;
13.152.  Inquérito Civil nº 674.9.20949/2018, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.153.  Inquérito Civil nº 720.9.233971/2017, da 3ª Promotoria de Justiça de Riachão de Jacuípe;
13.154.  Inquérito Civil nº 003.0.249102/2013, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa - GEPAM;
13.155.  Inquérito Civil nº 163.9.22231/2017, da Promotoria de Justiça de Maracás;
13.156.  Inquérito Civil nº 003.0.151205/2015, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde - GESAU;
13.157.  Procedimento Ministerial nº 596.9.271445/2016, da 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana;
13.158.  Inquérito Civil nº 003.1.9237/2007, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.159.  Inquérito Civil nº 590.0.140337/2015, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.160.  Inquérito Civil nº 598.0.238471/2015, da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
13.161.  Inquérito Civil nº 306.0.200866/2011, da Promotoria de Justiça de Serra Dourada;
13.162.  Inquérito Civil nº 600.9.147997/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo
Antônio de Jesus;
13.163.  Inquérito Civil nº 674.9.69916/2018, da 5ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas;
13.164.  Inquérito Civil nº 600.9.140045/2018, da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo
Antônio de Jesus;
13.165.  Procedimento Ministerial nº 003.1.93958/2006, do Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e
das Pessoas com Deficiência - GEIDEF;
13.166.           Inquérito Civil nº 003.9.187166/2017, da 8ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista;
13.167.  Inquérito Civil nº 712.0.133615/2010, da 4ª Promotoria de Justiça de Serrinha;
13.168.  Inquérito Civil nº 242.9.198432/2017, da Promotoria de Justiça de Retirolândia;
13.169.  Procedimento Ministerial nº 069.9.106579/2017, da 2ª Promotoria de Justiça de Catu.

RELATORA: EXMA.  SRA. DRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA:
13.170.   Recurso Administrativo em Procedimento Ministerial nº 596.9.2671/2018, da 21ª Promotoria de Justiça de Feira de
Santana;
13.171.  Inquérito Civil nº 590.2.20143/2005, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.172.  Procedimento Ministerial nº 003.9.36726/2017, da 2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente;
13.173.  Inquérito Civil nº 708.0.33762/2010, da 5ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas;
13.174.  Inquérito Civil nº 003.0.169692/2015, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa - GEPAM;
13.175.  Procedimento Ministerial nº 224.9.115232/2017, da Promotoria de Justiça de Piritiba;
13.176.  Inquérito Civil nº 590.0.60612/2014, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.177.  Inquérito Civil nº 608.0.92156/2016, da 5ª Promotoria de Justiça de Jequié;
13.178.  Inquérito Civil nº 590.0.112996/2011, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.179.  Procedimento Ministerial nº 592.9.21247/2018, da 5ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfim;
13.180.  Inquérito Civil nº 590.0.75928/2011, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.181.  Procedimento Ministerial nº 003.9.6807/2018, da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor;
13.182.  Procedimento Ministerial nº 003.9.266780/2016, do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos
e Combate à Discriminação - GEDHDIS;
13.183.  Procedimento Ministerial nº 003.9.232207/2017, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e
da Moralidade Administrativa- GEPAM;
13.184.  Inquérito Civil nº 003.0.119186/2012, do Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo da Atividade Policial -
GACEP;
13.185.  Procedimento Ministerial nº 003.0.5865/2008, da 2ª Promotoria de Justiça de Santo Amaro;
13.186.  Inquérito Civil nº 590.0.71502/2011, da 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari;
13.187.  Procedimento Ministerial nº 003.9.78532/2017, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação - GEDUC;
13.188.  Inquérito Civil nº 708.0.149603/2012, da 5ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas;
13.189.  Inquérito Civil nº 003.9.26436/2017, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa - GEPAM;
13.190.  Procedimento Ministerial nº 035.0.223185/2016, da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeira;
13.191.  Procedimento Ministerial nº 598.0.148257/2015, da 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro;
13.192.  Procedimento Ministerial nº 701.9.60666/2018, da 5ª Promotoria de Justiça de Itapetinga;
13.193.  Procedimento Ministerial nº 003.9.57379/2018, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativo - GEPAM;
13.194.  Inquérito Civil nº 075.0.202829/2013, da Promotoria de Justiça de Chorrochó;
13.195.  Inquérito Civil nº 590.0.130243/2011, da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

14.   O QUE OCORRER.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM  24 DE SETEMBRO DE 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público
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PORTARIA Nº 1569/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o quanto
se comprova no expediente protocolizado sob nº 003.0.29279/2018, oriundo da Promotoria de Justiça Regional de Itabuna,
resolve publicar, para conhecimento público, especialmente dos senhores Advogados, Defensores Públicos e Magistrados,
a alteração da escala do Plantão Judiciário da Promotoria de Justiça Regional de Itabuna, na forma seguinte, mantendo-se
os demais designados da Portaria nº 1868/2017, publicada no DJE do dia 24/11/2017:

PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA
18h do dia 08/10 às 08h do dia 15/10/2018 Rafael Lima Pithon
18h do dia 15/10 às 08h do dia 22/10/2018 Renata Caldas Sousa Lazzarini
18h do dia 22/10 às 08h do dia 29/10/2018 Thaianna Rusciolelli Souza
18h do dia 29/10 às 08h do dia 05/11/2018 Inocêncio De Carvalho Santana
18h do dia 05/11 às 08h do dia 12/11/2018 Marcia Costa Bandeira Gomes
18h do dia 12/11 às 08h do dia 19/11/2018 Cinthia Portela Lopes
18h do dia 19/11 às 08h do dia 26/11/2018 Dioneles Leone Santana Filho
18h do dia 26/11 às 08h do dia 03/12/2018 Allan Santos Góis
18h do dia 03/12 às 08h do dia 10/12/2018 Yuri Lopes De Mello
18h do dia 10/12 às 08h do dia 17/12/2018 Thais Monte Santo Passos Polo
18h do dia 17/12 às 08h do dia 19/12/2018 Patrick Pires Da Costa

Eu,                                  Flávia Cerqueira Sampaio, Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1570/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o quanto
se comprova no expediente protocolizado sob nº 003.0.29338/2018, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Morro do
Chápeu, resolve designar o Promotor de Justiça Victor Freitas Leite Barros, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Xique-
Xique, para atuar em conjunto com o Promotor de Justiça Fernando Lucas Carvalho Vilar de Souza, titular da 2ª  Promotoria
de Irecê, nos Processos nºs 0000440-29.2018.805.0170, 0000439-44.2018.805.0170 e 0000446-36.2018.805.0170 em
trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Morro do Chapéu, sem prejuízo de suas atribuições.

Eu,                                  Flávia Cerqueira Sampaio, Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1571/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o quanto
se comprova no expediente protocolizado sob nº 003.0.29388/2018, oriundo do Centro de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - CAOCIFE, resolve designar os Promotores de Justiça, abaixo indicados, para
exercerem as funções do Ministério Público substituindo na forma a seguir, sem prejuízo de suas atribuições:
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Eu, Paulo Gomes Junior, Secretário-Geral do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1572/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o quanto
se comprova no expediente protocolizado sob nº 003.0.29389/2018, oriundo da Promotoria de Justiça Regional  de Feira de
Santana, resolve publicar, para conhecimento público, especialmente dos senhores Advogados, Defensores Públicos e
Magistrados, a alteração da escala do Plantão Judiciário da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, na forma
seguinte, mantendo-se os demais designados das Portarias nº 453/2018 e 1447/2018, publicadas no DJE do dia 27/03/
2018 e 03/09/2018, respectivamente :

PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
18h do dia 22/10 às 08h do dia 28/10/2018 Lourival Miranda de Almeida Junior
18h do dia 17/12 às 08h do dia 19/12/2018 Nayara Valtércia Gonçalves Barreto

Eu, Flávia Cerqueira Sampaio, Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1574/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o quanto
se comprova no expediente protocolizado sob nº 003.0.29409/2018, oriundo da Promotoria de Justiça Regional de Senhor
do Bonfim, resolve publicar, para conhecimento público, especialmente dos senhores Advogados, Defensores Públicos e
Magistrados, a alteração da escala do Plantão Judiciário da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, na forma
seguinte, mantendo-se os demais designados da Portaria nº 1145/2018, publicada no DJE do dia 11/07/2018:

PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA
18h do dia 05/11 às 08h do dia 12/11/2018 Rui Gomes Sanches Júnior
18h do dia 26/11 às 08h do dia 03/12/2018 Vera Leilane Mota Alves de Souza

Eu, Flávia Cerqueira Sampaio, Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 1575/2018

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Comple-
mentar nº 11/1996 e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o nº 003.0.29410/2018, oriundo
da 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique, resolve designar o Promotor de Justiça Victor Freitas Leite Barros, titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Xique-Xique, para atuar nas audiências criminais de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de
Xique-Xique, nos dias 25/09 e 26/09/2018, sem prejuízo de suas atribuições.

Eu,                                  Flávia Cerqueira Sampaio, Secretária-Geral Adjunta do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 24 de setembro de 2018.

EDIENE SANTOS LOUSADO
Procuradora-Geral de Justiça

PROCESSOS DEFERIDOS PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA:

ADILSON DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no período de
08/10 a 11/10/2018 e no dia 15/10/2018 por interesse particular. SIGA nº 32460.7/2018 e 32461.7/2018.
ALEX BEZERRA BACELAR, Promotor(a) de Justiça de Remanso. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no dia
01/11/2018 por interesse particular. SIGA nº 31780.7/2018.
ANDRÉ LUIS SILVA FETAL, Promotor(a) de Justiça de Barreiras. Transferência de férias com base no art. 166 da Lei Comple-
mentar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 05/11 a 14/11/2018, ficando o novo período de gozo aguardando
confirmação em 2019. SIGA nº 67293.1/2018.
ANDREA BORGES MIRANDA AMARAL, Promotor(a) de Justiça de Alagoinhas. Autorização de ausência da Promotoria de
Justiça nos dias 06/11 e 07/11/2018 por interesse particular. SIGA nº 32247.7/2018.
ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA, Promotor(a) de Justiça da Capital. Transferência de férias com base no art. 166 da
Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 10/09 a 29/09/2018, ficando o novo período de gozo
aguardando confirmação em 2019. SIGA nº 67129.1/2018.
BRUNO PINTO E SILVA, Promotor(a) de Justiça de Santa Maria da Vitória. Transferência de férias com base no art. 166 da Lei
Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 01/10 a 20/10/2018, ficando o novo período de gozo aguardan-
do confirmação em 2019. SIGA nº 67310.1/2018.
BRUNO PINTO E SILVA, Promotor(a) de Justiça de Santa Maria da Vitória. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça
no período de 25/09 a 28/09/2018, em razão de folga compensatória do plantão das Promotorias de Justiça do interior do
Estado da Bahia, na forma do Ato Normativo nº 015/2016. SIGA nº 6899.8/2018 e 6900.8/2018.
CLÁUDIA DIDIER DE MORAIS PEREIRA SANTOS, Promotor(a) de Justiça de Valença. Transferência de férias com base no
art. 166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 01/10 a 20/10/2018, ficando o novo período de
gozo aguardando confirmação em 2019. SIGA nº 67297.1/2018.
CLÁUDIA DIDIER DE MORAIS PEREIRA SANTOS, Promotor(a) de Justiça de Valença. Transferência de férias com base no
art. 166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 2º período de 2018, de 10/09 a 29/09/2018, ficando o novo período de
gozo aguardando confirmação em 2019. SIGA nº 67304.1/2018.
CLÁUDIA DIDIER DE MORAIS PEREIRA SANTOS, Promotor(a) de Justiça de Valença. Autorização de ausência da Promotoria
de Justiça no dia 11/10/2018 por interesse particular, sem prejuízo das funções eleitorais. SIGA nº 32458.7/2018.
FÁBIO NUNES BASTOS LEAL GUIMARÃES, Promotor(a) de Justiça de Itaberaba. Autorização de ausência da Promotoria de
Justiça no período de 20/09 a 21/09/2018, em razão de folga compensatória do plantão das Promotorias de Justiça do
interior do Estado da Bahia, na forma do Ato Normativo nº 015/2016. SIGA nº 6885.8/2018
FELIPE OTAVIANO RANAURO, Promotor(a) de Justiça de Valença. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9279.3/2018, 9278.3/2018 e 9277.3/2018.
GRAZIELLA JUNQUEIRA PEREIRA, Promotor(a) de Justiça de Teixeira de Freitas. Transferência de férias com base no art.
166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2012, de 22/10 a 31/10/2018, ficando o novo período de gozo
aguardando confirmação em 2019. SIGA nº 67311.1/2018.
JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. Transferência de férias com base
no art. 166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 19/11 a 28/11/2018, para gozo de 15/10 a 24/
10/2018. SIGA nº 67100.1/2018.
JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. Transferência de férias com base
no art. 166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 1º período de 2018, de 05/11 a 14/11/2018, para gozo de 01/10 a 10/
10/2018. SIGA nº 67099.1/2018.
JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. Suspensão da autorização de ausência da Promotoria de
Justiça nos dias 15/10 e 29/10/2018 por interesse particular. SIGA nº 32454.7/2018 e 32455.7/2018.
JUÇARA AZEVEDO DE CARVALHO, Promotor(a) de Justiça da Capital. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no
dia 15/10/2018 por interesse particular. SIGA nº 32446.7/2018.
KRISTIANY TRAVESSA ROCHA LIMA DE ABREU, Promotor(a) de Justiça da Capital. Autorização de ausência da Promotoria
de Justiça nos dias 12/11/2018 e 13/11/2018, em razão de folga compensatória do plantão das Promotorias de Justiça da
capital do Estado da Bahia, na forma do Ato Normativo nº 011/2014. SIGA nº 6897.8/2018 e 6898.8/2018.
LUCAS RAMOS DE VASCONCELOS, Promotor(a) de Justiça de Jequié. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no
dia 26/10/2018, em razão de folga compensatória do plantão das Promotorias de Justiça do interior do Estado da Bahia, na
forma do Ato Normativo nº 015/2016. SIGA nº 6896.8/2018
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LUIS ALBERTO VASCONCELOS PEREIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da
Lei Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9245.3/2018, 9244.3/2018 e 9243.3/2018.
MARIA ANITA ARARUNA CORREA, Promotor(a) de Justiça de Gandu. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no dia
24/09/2018 por interesse particular, sem prejuízo das funções eleitorais. SIGA nº 32466.7/2018.
MARIA AUGUSTA SANTOS DE CARVALHO, Promotor(a) de Justiça de Lauro de Freitas. Suspensão da autorização de ausên-
cia da Promotoria de Justiça no dia 24/09/2018 por interesse particular. SIGA nº 32459.7/2018.
MARIA EUGÊNIA DE VASCONCELOS, Promotor(a) de Justiça da Capital. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9282.3/2018, 9283.3/2018 e 9284.3/2018.
MARIA EUGÊNIA DE VASCONCELOS, Promotor(a) de Justiça da Capital. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça
nos dias 26 e 27/09/2018 por interesse particular. SIGA nº 32467.7/2018.
MÔNICA BARROSO COSTA, Promotor(a) de Justiça da Capital. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça durante os
dias 18/10 e 19/10/2018 para participar da 446ª Reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Peni tenciária. SIGA nº
32452.7/2018.
PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE, Promotor(a) de Justiça de Alagoinhas. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9335.3/2018, 9336.3/2018 e 9337.3/2018.
PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE, Promotor(a) de Justiça de Alagoinhas. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9338.3/2018, 9339.3/2018 e 9340.3/2018.
ROGÉRIO LUIS GOMES DE QUEIROZ, Promotor(a) de Justiça da Capital. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9322.3/2018, 9323.3/2018 e 9224.3/2018.
SAULO REZENDE MOREIRA, Promotor(a) de Justiça de Maracás. Autorização de ausência da Promotoria de Justiça no dia
28/09/2018 por interesse particular, sem prejuízo das funções eleitorais. SIGA nº 32430.7/2018.
SÁVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA, Promotor(a) de Justiça de Cachoeira. Transferência de férias com base no art.
166 da Lei Complementar nº 11/1996 relativas ao 2º período de 2018, de 01/11 a 20/11/2018, ficando o novo período de gozo
aguardando confirmação em 2019. SIGA nº 67305.1/2018.
SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO, Procurador(a) de Justiça. Autorização de ausência da Procuradoria de Justiça no dia 25/09/
2018 por interesse particular. SIGA nº 32442.7/2018.
SUSILA RIBEIRO MACHADO, Promotor(a) de Justiça de Guanambi. Defiro os pedidos nos termos do artigo 181 da Lei
Complementar nº 11/1996 para gozo oportuno. SIGA nºs 9333.3/2018, 9332.3/2018 e 9331.3/2018.

INQUÉRITO(S) CIVIL(S) INSTAURADO(S):

ORIGEM: 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA

Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.168506/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Legislativo do Município de Feira de Santana-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.

Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.46008/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Executivo do Município de Feira de Santana-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.

Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.43980/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Executivo do Município de Serra Preta-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.

Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.168245/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Legislativo do Município de Serra Preta-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.
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Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.43838/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Executivo do Município de Anguera-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.

Área: Moralidade Administrativa.
Procedimento Preparatório nº 596.9.168070/2018
Objeto: Omissão no dever de estruturação da Controladoria Interna do Poder Legislativo do Município de Anguera-BA.
Data da instauração: 18 de setembro 2018
Investigado: A apurar
Enquadramento Jurídico: art. 31 da CF, art. 90 da CEB, art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101/00, art. 76 a 80 da lei
Federal 4.320/64, e Resolução n° 1.120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Origem: Nota Técnica n° 01/2017, do CAOPAM.

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.168425/2018
Objeto: Acompanhar o efetivo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil tombado sob o
nº 600.9.183137/2018
Local: Município de Santo Antônio de Jesus - BA
Data de Instauração: 24/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Inquérito Civil: IDEÁ nº 600.9.183137/2018
Objeto: Apurar notícia de possível irregularidade na revenda de produtos agrotóxicos no município de Santo Antônio de
Jesus-BA.
Local: Santo Antônio de Jesus-BA
Data de Instauração: 24/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Procedimento Administrativo: IDEÁ nº 600.9.168488/2018
Objeto: Acompanhar o efetivo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil tombado sob o
nº 600.9.129177/2018
Local: Município de Santo Antônio de Jesus - BA
Data de Instauração: 30/07/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Inquérito Civil: IDEÁ nº 600.9.129177/2018
Objeto: Apurar notícia de possível crime ambiental de criaçao ilegal de animais silvestres praticadas na zona rural de Ubaíra-BA.
Local: Ubaíra-Bahia
Data de Instauração: 24/09/2018

ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA

Portaria nº. 60/2018
Área: Infância e Juventude
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.124490/2018
Objeto: Apurar a suposta situação de risco vivenciada pela menor K.S.J.
Local: Município de Santo Antônio de Jesus-BA
Data de Instauração: 17/09/2018
Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
Promotora de Justiça
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RETIFICAÇÃO

ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA
Portaria nº. 64/2018
Área: DIREITO DOS IDOSOS
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.93867/2018
Objeto: Onde se lê: Apurar suposta situação de risco envolvendo a Senhora MARIA CELINA DE JESUS, residente no Clube
dos 1.000, nesta cidade.
Leia-se: Apurar suposta situação de risco envolvendo a Senhora MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS, residente no
Clube dos 1.000, nesta cidade.
Local: Município de Santo Antônio de Jesus-BA
Data de Instauração: 21/09/2018
Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
Promotora de Justiça

ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA

Portaria nº. 69/2018
Área: DIREITO DOS IDOSOS
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.146006/2018
Objeto: Apurar suposta situação de risco envolvendo as Senhoras conhecidas como "Dona NEM" e "Dona Miúda", residentes
na Rua Pastor Gilberto, Maria Preta, nesta cidade.
Local: Município de Santo Antônio de Jesus-BA
Data de Instauração: 24/09/2018
Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
Promotora de Justiça

ORIGEM: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ

Área: MEIO AMBIENTE
Inquérito Civil Público nº 05/2018, IDEA nº 608.0.21339/2016.
Objeto: apurar suposta deficiência na prestação de serviço de saneamento básico no Município de Jequié-BA.
Data da Conversão: 24.09.2018
Noticiantes: Moradores da Rua Carneiro Ribeiro, no Bairro do Joaquim Romão
Noticiado:  Município de Jequié-BA e EMBASA S/A

ORIGEM: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ/BA

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 608.9.45007/2018
Procedimento Administrativo n.º 608.9.45007/2018
Objeto: Acompanhar a situação do idoso A. A. S., supostamente em situação de risco em decorrência da negligência e abuso
pelos filhos.
Noticiado: A. A. S.
Noticiantes: Denúncia Anônima e Disque Direitos Humanos - Disque 100.
Data de Instauração: 20/09/2018
Jequié, 24 de Setembro de 2018.
JULIANA ROCHA SAMPAIO
Promotora de Justiça

ORIGEM: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ/BA

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 608.9.139840/2017
Procedimento Administrativo n.º 608.9.139840/2017
Objeto: Acompanhar a situação do idoso A. B. N., supostamente em situação de risco em decorrência da ação do filho de
prenome J..
Noticiado: A. B. N.
Noticiantes: Disque Direitos Humanos - Disque 100.
Data de Instauração: 20/09/2018

Jequié, 24 de Setembro de 2018.
JULIANA ROCHA SAMPAIO
Promotora de Justiça
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ORIGEM: 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS

Idea n.º 001.9.163736/2018.
Data: 18 de setembro de 2018.
Interessado(a): Cleison Vinicius Macedo Lago
Natureza: Inquérito Civil Público.
Área temática: Meio Ambiente.
Assunto: Poluição Sonora.

Idea n.º 001.9.162596/2018.
Data: 14 de setembro de 2018.
Interessado(a): Irlan Santos Silva.
Natureza: Meio Ambiente.
Área temática: Poluição Sonora.

EDITAL 49/2018
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHAMBUPE/BA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça que a este subscreve, no uso de
suas atribuições legais, COMUNICA, a todos os interessados, o arquivamento do Inquérito Civil nº 003.0.11074/2016,
instaurado para apurar a ocorrência dos delitos de estelionato e falsidade documental.

Inhambupe/BA, 23 de setembro de 2018.

Ricardo de Assis Andrade
Promotor de Justiça designado

EDITAL 50/2018

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHAMBUPE/BA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça que a este subscreve, no uso de
suas atribuições legais, COMUNICA, a todos os interessados, o arquivamento do Inquérito Civil  nº 308.0.58052/2015,
instaurado para apurar a ocorrência de abuso sexual por MARIA NOEMIA em desfavor de JUSIVANIA DIAS.

Inhambupe/BA, 23 de setembro de 2018.

Ricardo de Assis Andrade
Promotor de Justiça designado

5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor de Justiça que
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 20 da Resolução nº 006/2009, alterado pela Reso-
lução nº 001/2013, do Ministério Público do Estado da Bahia, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar,
em face da necessidade de diligências, comunicar a PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 01 (um) ano, do INQUÉRITO CIVIL nº.
600.0.153441/2015, que tem por objeto apurar descaso por parte do Município de Santo Antônio de Jesus na efetiva utiliza-
ção do Centro Cultural como local de difusão da cultura, mediante a prática de atividades artísticas, bem como na demora
das obras de recuperação do prédio onde situa-se tal espaço.

Santo Antônio de Jesus, 24 de setembro de 2018.

João Manoel Santana Rodrigues
Promotor de Justiça

EDITAL 01/2018
ORIGEM: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR
ÁREA: Controle Externo da Atividade Policial
IDEA nº: 593.0.68576/2016
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO EM 25/06/2018: "Dada a necessidade de prorrogação do presente procedimento para conti-
nuidade das investigações, nos termos do art. 13 da Res. 181/2017, o faço por 90 (noventa) dias.
Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti
Promotora de Justiça
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ORIGEM: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS

EDITAL 02/2018
NOTÍCIA DE FATO - Portaria 01/2018
ÁREA: Controle Externo da Atividade Policial
IDEA nº: 593.9.77809/2018
Interessados: Jociene Rosa Santos de Freitas e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Barreiras/BA.
Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti
Promotora de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.162652/2018
Objeto: Acompanhar o efetivo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil tombado sob o
nº 600.9.162176/2018
Local: Município de Santo Antônio de Jesus - BA
Data de Instauração: 14/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Inquérito Civil: IDEÁ nº 600.9.162176/2018
Objeto: Apurar notícia de possível crime ambiental de criação e cativeiro de animais silvestres no município de Santo Antônio
de Jesus-Bahia
Data de Instauração: 14/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.162714/2018
Objeto: Acompanhar o efetivo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil tombado sob o
nº 600.9.162189/2018
Local: Município de Santo Antônio de Jesus - BA
Data de Instauração: 14/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Inquérito Civil: IDEÁ nº 600.9.162189/2018
Objeto: Apurar notícia de possível crime ambiental de criação e cativeiro de animais silvestres no município de Santo Antônio
de Jesus-Bahia
Data de Instauração: 14/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.162169/2018
Objeto: Acompanhar o efetivo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil tombado sob o
nº 600.9.163375/2018
Local: Município de Santo Antônio de Jesus - BA
Data de Instauração: 14/09/2018

ORIGEM: PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Área: Meio Ambiente
Inquérito Civil: IDEÁ nº 600.9.163375/2018
Objeto: Apurar notícia de possível crime ambiental de supressão de mata nativa na localidade de Serraria Dois, zona rural de
Jiquiriçá-Bahia
Data de Instauração: 14/09/2018
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EDITAL Nº 299/2018

ORIGEM: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DA SAÚDE - GESAU

COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Promotoria: 33ª Promotoria de Justiça de Assistência
IDEA n° 003.9.176401/2008
Área: Saúde
Portaria nº 75/2018
Objeto: Dificuldade de realização de procedimentos para o tratamento da lipodistrofia no Estado da Bahia em portadores do
vírus HIV/AIDS.
Data da Instauração: 06/09/2018
Prazo de Conclusão: 06/09/2019

EDITAL Nº 300/2018
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 003.0.106465/2015

A 13ª Promotora de Justiça atuante no GESAU, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 10,
§§1º e 3º, da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como no art. 26, §§1º e 5º, ambos da Resolução nº 006/2009 - Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICA à Sra. JOSEANE PAIVA DOS SANTOS o ARQUIVAMENTO do Procedi-
mento Administrativo registrado sob o IDEA epigrafado, sendo que os autos serão arquivados no GESAU, na forma da lei.

Salvador, 24 de setembro de 2018

Maria Isabel R. de O. Vilela
Promotora de Justiça
GESAU

ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA

Portaria nº. 62/2018
Área: Infância e Juventude
Procedimento Administrativo: IDEA nº 600.9.141699/2017
Objeto: Apurar a suposta situação de risco vivenciada pela menor T.R.M.S.
Local: Município de Santo Antônio de Jesus-BA
Data de Instauração: 21/09/2018
Danúbia Catarina Oliveira Bittencourt
Promotora de Justiça

ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABUNA

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - IDEA Nº 646.9.26107/2018
Área: Administrativa / Improbidade Administrativa
Objeto: apurar irregularidades nas contratações para exercer funções de engenheiros civis do município de Itabuna-BA, uma
vez que existem candidatos para o referido cargo aprovados no último certame realizado pela própria municipalidade.
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Data da Instauração: 24 de setembro de 2018

ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS

Área: Saúde
Procedimento Administrativo nº 696.9.163278/2018
Objeto: apurar cumprimento da obrigação legal do município de Candeias em providenciar exame de oct de mácula de olho
para paciente idosa
Representante: Cacilda Santos Matos
Representado: Maria José dos Santos
Data Instauração: 18/09/2018

ORIGEM: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL

ÁREA: CONSUMIDOR
COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR, por intermédio da Promotora de Justiça que este subscreve, no uso de
suas atribuições legais, cumprindo as suas funções institucionais, RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL nº 003.9.154584/
2018, com base no quanto disposto pelos arts. 6o, inciso IV, artigo 39, inciso VIII, bem como pelo art. 51, parágrafo 1º, incisos
I a III, do CDC, e ainda  com esteio na Representação formalizada pelo Sr. Sérgio da Costa Oliveira, quali ficado nos
mencionados autos, quais sejam:



Cad 1 /  Página 789TJBA –  DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.230 - Disponibilização: terça-feira, 25 de setembro de 2018

1) O CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR, pessoa jurídica de direito privado, situada nesta capital, executa serviços
odontológicos por meio de "auxiliar técnico" e não disponibiliza atendimento concretizado por dentistas devidamente habilita-
dos e inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO), gerando prejuízos materiais e morais para os consumidores;

2) A imperiosidade de serem averiguadas as condições sanitárias e de segurança do mencionado Centro Odontológico;

3) O dever do Ministério Público do Estado da Bahia de fiscalizar as relações de consumo, mormente no que concerne aos
serviços de saúde.

Salvador, 06 de setembro de 2018.

Joseane Suzart Lopes da Silva
Promotora de Justiça.

ORIGEM: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL

ÁREA: CONSUMIDOR
COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR, por intermédio da Promotora de Justiça que este subscreve, no uso de
suas atribuições legais, cumprindo as suas funções institucionais, RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL nº 003.9.146439/
2018, com base no quanto disposto pelos arts. 6o, inciso IV, artigo 39, incisos I e VI, bem como pelo art. 51, parágrafo 1º,
incisos I a III, do CDC, e ainda com esteio na Representação formalizada pelo Sr. Romildo Pereira, qualificado nos menci-
onados autos, quais sejam:

1) A Empresa MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSÕES E ALINHAMENTO TÉCNICO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, situada nesta capital, realiza a oferta de pneus atribuindo-lhes preços promocionais, mas, após os consumidores
dirigirem-se ao estabelecimento comercial, são informados que os ditos valores reduzidos somente incidirão mediante a
aquisição de 02 (duas) unidades ou mais, gerando prejuízos materiais e morais para os consumidores;

2) O dever do Ministério Público do Estado da Bahia de fiscalizar as relações de consumo, mormente no que concerne à
prática ilícita denominada de "venda casada".

Salvador, 06 de setembro de 2018

Joseane Suzart Lopes da Silva
Promotora de Justiça

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ

EDITAL Nº 17/2018

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, § 1º, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 26, § 1º da Resolução nº 06/2009 do Órgão
Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos interessados, especialmente
o Sr. RICARDINO SOUZA DE JESUS, o arquivamento da Notícia de Fato nº 608.0.220772/2014, que foi iniciada a partir de
termo de declaração que noticiava o não atendimento de demanda pertinente ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio,
cientificando-os de que poderão apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público
do Estado da Bahia, na forma do art. 5º, §2º, da Resolução CSMP/BA nº 06/09.

Jequié, 24 de Setembro de 2018.

JULIANA ROCHA SAMPAIO
Promotora de Justiça

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ
EDITAL Nº 18/2018

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, § 1º, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 26, § 1º da Resolução nº 06/2009 do Órgão
Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos interessados, especialmente
o Sr. DELSON DUARTE GUEDES, o arquivamento da Notícia de Fato nº 608.0.173987/2014, que foi iniciada a partir de termo
de declaração que noticiava o não atendimento de demanda de saúde a cirurgia, cientificando-os de que poderão apresen-
tar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do art. 5º, §2º,
da Resolução CSMP/BA nº 06/09.

Jequié, 24 de Setembro de 2018.

JULIANA ROCHA SAMPAIO
Promotora de Justiça



Cad 1 /  Página 790TJBA –  DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.230 - Disponibilização: terça-feira, 25 de setembro de 2018

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ

EDITAL Nº 19/2018

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, § 1º, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 26, § 1º da Resolução nº 06/2009 do Órgão
Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos interessados, especialmente
a Sra. RUBIA GONÇALVES SILVA GABRIEL, o arquivamento da Notícia de Fato nº 608.0.126614/2014, que foi iniciada a partir
de termo de declaração firmado pela Sra. R. G. S. G. relatando sua insatisfação com o atendimento a sua avó Sra. M. G. S.
enquanto esteve internada no Hospital Geral Prado Valadares, cientificando-os de que poderão apresentar recurso, no prazo
de 10 (dez) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do art. 5º, §2º, da Resolução
CSMP/BA nº 06/09.

Jequié, 24 de Setembro de 2018.

JULIANA ROCHA SAMPAIO
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 49/2018

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO, através de sua Promotora de Justiça, LAIR FARIA
AZEVEDO, no uso de suas atribuições legais, diante da ausência de elementos seguros que permitam a imediata adoção
de medidas administrativas ou judiciais, determina a PRORROGAÇÃO do Inquérito Civil nº 706.0.119770/2008, por mais 01
(um) ano, visando dar continuidade das investigações.

Porto Seguro, 24 de julho de 2018.

Lair Faria Azevedo
Promotora de Justiça

EDITAL N° 060/2018

A 4ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas, através da sua Promotora de Justiça, ANDREA BORGES MIRANDA AMARAL, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público,
e do art. 26, §1º e §4º, da Resolução n.º 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
Público da Bahia, COMUNICA aos interessados, sobre oARQUIVAMENTO do expediente listado abaixo:

ANDREA BORGES MIRANDA AMARAL
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL AMBIENTAL DE JEQUIÉ

EDITAL Nº 05/2018

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL AMBIENTAL DE JEQUIÉ-BA, no uso de suas atribuições legais, nos temos do art.
10, § 1º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 26, § 1º da Resolução nº 06/2009,
do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica ao responsável legal da
Empresa CMM- Serviços, Comércio e Extração de Areia Ltda. e a demais interessados, inclusive, para efeito de eventual
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o arquivamento do Inquérito Civil Público tombado no IDEA sob
nº 608.0.192643/2013, instaurado a fim de apurar fatos atinentes à exploração desregrada de recursos minerais do leito do
Rio de Contas pela empresa CMM- Serviços, Comércio e Extração de Areia Ltda., especificamente nos trechos dos assen-
tamentos Santa Cruz e São Judas, bem como no trecho entre o percurso dos bairros Cansanção, Cidade Nova, Km 04, Beira
Rio, Curral Novo e Fazenda Velha.

Jequié, 24 de setembro de 2018.

MAURICIO FOLTZ CAVALCANTI
Promotor de Justiça
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EDITAL Nº 115/2018

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 7º da Resolução nº 006/2009, alterado pela Resolução nº
001/2013, do Ministério Público do Estado da Bahia e no art. 4º da Resolução n.º 23 do Conselho Nacional  do Ministério
Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a INSTAURAÇÃO do  INQUÉRITO CIVIL nº
56/2018 (IDEA Nº 003.9.28332/2018), que tem por objeto apurar notícias dando conta de que o Senhor Josival Andrade
Fonseca (CPF n.º 476.708.605-10), proprietário da Fazenda Vaca Brava, s/n, zona rural, Município de Cícero Dantas/BA,
promoveu a perfuração de poço - APPO, sem a devida autorização do Órgão Ambiental, configurando infração ao art. 255, II,
do Decreto n. 14.024 de 06 de junho de 2012;

Cícero Dantas/BA, 24/09/2018.

MARCOS JOSÉ PASSOS O. SANTOS
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 116/2018

A  1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na resolução n.º 31/2004 da Procuradoria-Geral do Ministério
Público do Estado da Bahia - PGJ/MPBA e na Resolução n.º 13/2006  do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, ,
vem por meio deste Edi tal , a todos quantos possa in teressar, comunicar a  INSTAURAÇÃO do  PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL n.º 57/2018, tombado sob o IDEA Nº 003.9.56078/2018, que tem por objeto apurar a possível
infração prevista no art. 69-A da Lei n.,º 9.605/98, cometida pela Senhora Bárbara Santos Oliveira, ao fazer constar na CTF/
APP, informação falsa quanto ao porte econômico da Empresa Bárbara Santos Oliveira EPP, sediada na Rua Alto do Gouveião,
Município de Cícero Dantas/BA, conforme Auto de Infração MMA/IBAMA/DIPRO n.º 8455, Série E, constante do presente
Procedimento.

Cícero Dantas/BA, 24/09/2018

MARCOS JOSÉ PASSOS O. SANTOS
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 301/2018
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL

n° 003.9.130356/2017

A 13ª Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 10, §§1º e 3º, da
Resolução CNMP nº 23/2007, bem como no art. 26, §§1º e 5º, ambos da Resolução nº 006/2009 - Colégio de Procuradores
de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICA o ARQUIVAMENTO do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, registrado
sob o IDEA epigrafado, que tem por objeto "Coleta de informações junto a Secretaria Municipal de Saúde sobre eventual
interdição de salas e enfermarias alagadas, mobiliário hospitalar em péssimas condições de conservação, falta de EPIs e
insumos básicos, como máscara de proteção respiratória, água mineral, papel toalha etc, na Unidade de Pronto Atendimen-
to Aldroaldo Albergaria, Distrito de Periperi.", sendo que os autos serão encaminhados ao Conselho Superior do Ministério
Público, na forma da lei.

Salvador, 24 de setembro de 2018.

Maria Isabel R. de O. Vilela
Promotora de Justiça
GESAU

ORIGEM:1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIRÁ/BA

Promotor: Francisco Melo Mascarenhas
Área: Improbidade Administrativa
Data de Instauração: 21/09/2018
INQUÉRITO CIVIL
IDEA: Nº 716.9.168038/2018
Objeto: Apura suposta prática de nepotismo no Município de Pintadas-BA.
Investigado: Município de Pintadas-BA
Interessado: Sociedade
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ORIGEM: GACEP - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL PARA O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA 003.0.32653/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Exmo. Dr. CARLOS ROBSON OLIVEIRA LEÃO, Promotor
de Justiça, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Assistência da Capital, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos
artigos 7º, § 2º, inciso II e 10, §§ 1º e 3º, ambos da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e dos
artigos 23, inciso I e 26, §§ 2º e 5º, ambos da Resolução nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, COMUNICA a potenciais interessados, inclusive para efeito de eventual
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Procedimento Admi-
nistrativo, tombada sob o nº 003.0.32653/2016, o qual teve por objeto acompanhar e apurar as investigações acerca das
circunstâncias da morte de THIAGO GONÇALVES GOMES, atribuída a Policiais Militares, ocorrida em 30 de janeiro de 2010,
por volta das 19:00 horas, no bairro do Lobato, Salvador/BA.

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

A Dra. Maria Anita Araruna Correa, Promotora de Justiça Titular da 2 Promotoria de Gandu/BA, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal , pela Lei Federal n 7.347/85 e pela Lei Complementar
Estadual n 11/96, instaura, de ofício , os seguintes procedimentos administrativos:

Gandu, 24 setembro de 2018.

Dra. Maria Anita Araruna Correa
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 20 da Resolução nº 06/2009 do Egrégio Órgão Especial  do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, considerando a necessidade de prosseguimento das
apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclusão do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa
interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, do INQUÉRITO CIVIL nº 075.9.12917/2017, que tem por
objeto apurar irregularidades no abate, transporte e comercialização de carne e derivados no Município de Macururé.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 12 da Resolução nº 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério
Público, considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclu-
são do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 90
(noventa) dias, do PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL nº 075.9.19056/2017, que tem por objeto investigar a ação
de grupos de extermínio no Município de Macururé

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 21 da Resolução nº 06/2009 do Egrégio Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Públ ico do Estado da Bahia, considerando a necessidade de
prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclusão do fei to, vem por meio deste Edital ,
a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias, do PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO nº 003.0.23124/2012, que tem por objeto apurar os fatos relatados na representação formulada pelo
Conselho Regional  de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), acerca de supostas irregularidades na contratação
de serviços de jardinagem por dispensa de licitação, no exercício  financei ro  de 2010, imputados ao Sr. Emanuel
Rodrigues Ferreira (Ex-prefeito de Rodelas)

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substi tuto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 21 da Resolução nº 06/2009 do Egrégio Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Públ ico do Estado da Bahia, considerando a necessidade de
prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclusão do fei to, vem por meio deste Edital ,
a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias, do PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO nº 003.0.1222/2018, que tem por objeto apurar supostas irregularidades referentes aos repasses de
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para o Município de Macururé/BA

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substi tuto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público, considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regula-
mentar de conclusão do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGA-
ÇÃO pelo prazo de 1 (um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 005.9.129204/2017, que tem por objeto proce-
der as diligências necessárias à efetivação do projeto insti tucional  da transparência das contas públicas no Município
de Abaré/BA.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substi tuto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo
subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 21 da Resolução nº 06/2009 do Egrégio Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Públ ico do Estado da Bahia, considerando a necessidade de
prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclusão do fei to, vem por meio deste Edital ,
a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias, do PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO nº 075.0.136607/2011, que tem por objeto apurar possível poluição ambiental e  danos à saúde pública
em decorrência da criação de caprinos e outros animais sol tos em área urbana no Município de Chorrochó.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substi tuto
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclu-
são do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 1
(um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 075.9.129127/2017 que tem por objeto proceder as diligências neces-
sárias à efetivação do Projeto Institucional da Transparência das Contas Públicas no Município de Rodelas.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclu-
são do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 1
(um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 075.9.129162/2017 que tem por objeto proceder as diligências neces-
sárias à efetivação do Projeto Institucional da Transparência das Contas Públicas no Município de Macururé.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclu-
são do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 1
(um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 075.9.129182/2017 que tem por objeto proceder as diligências neces-
sárias à efetivação do Projeto Institucional da Transparência das Contas Públicas no Município de Chorrochó.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  DE CHORROCHÓ

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHORROCHÓ, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no do art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
considerando a necessidade de prosseguimento das apurações e a expiração do prazo regulamentar de conclusão do feito, vem
por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 1 (um) ano, do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO nº 199.0.27595/2011 que tem por objeto acompanhar o cumprimento do termo de ajuste de conduta -
TAC, tratando sobre a viabilização da efetivação de condições de trabalho aos conselheiros tutelares do Município de Rodelas.

Chorrochó/BA, 24 de setembro de 2018.

Leonardo de Almeida Bitencourt
Promotor de Justiça Substituto

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DO ALTO PARAGUAÇU, COM SEDE EM LENÇÓIS.

Área: Ambiental
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO/IDEA nº 003.9.192752/2017
Objeto: apurar as informações contidas no Relatório de Fiscalização Ambiental - RFA nº 0567/2017-31259, indexado ao
processo nº 2017-001825/TEC/DEN-0263, do INEMA, acerca da inexistência da Licença Ambiental da atividade agrícola,
exigida pelo Decreto nº 16.963, de 17 de agosto de 2016; o desenvolvimento de agricultura irrigada sem ooutorga do direito
de uso dos recursos hídricos; a utilização irregular de agrotóxicos; bem como aferir a regularidade jurídico-ambiental  das
áreas de reserva legal e preservação permanente, e a conservação do solo e corpos hídricos no imóvel rural (coordenadas
geográficas WGS 84. Latitude - 12.72037º. Longitude -41.82491º), localizado próximo na periferia de Boninal /BA, na saída da
rodovia BA-245, no sentido Boninal/Mucugê.
Data da conversão: 30/05/2018
Interessado: Vilson Franciscato da Silva
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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE - SEDE EM MATA DE SÃO JOÃO - BA, por
intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao comando da
RESOLUÇÃO Nº 001/2013, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICA aos interessados a
PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão pelo período de um ano, do Inquérito Civil nº 167.0.152006/2016, Portaria nº 015/
2017, cujo objetivo é apurar possível existência de danos ambientais no Condomínio Águas de Sauípe, em Entre Rios/BA,
conforme notícia encaminhada pelo endereço eletrônico denunciaaguasdesauipe@gmail .com.

Mata de São João/BA, 24 de setembro de 2018

OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE
SEDE - MATA DE SÃO JOÃO/BA

EDITAL

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, por intermédio de
seu Promotor de Justiça infra firmado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10 da Resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público e do art. 26, §3º, da Resolução nº 006/2009 do Colégio de Procuradores do Ministério Público
do Estado da Bahia, comunica ao senhor Roberto Visnevski, ao Município de Mata de São João, na pessoa do Exmo. Prefeito
e eventuais interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, que,
em razão dos elementos de convicção constantes do mencionado expediente, foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito
Civil nº 167.0.65043/2014, instaurado com a finalidade de apurar possível depósito irregular de resíduo sólido em praia da
localidade de Praia do Forte, em Mata de São João/BA.

Mata de São João/BA, 24 de setembro de 2018

Oto Almeida Oliveira Júnior
Promotor de Justiça.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE
SEDE - MATA DE SÃO JOÃO/BA

EDITAL

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, por intermédio de
seu Promotor de Justiça infra firmado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10 da Resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público e do art. 26, §3º, da Resolução nº 006/2009 do Colégio de Procuradores do Ministério Público
do Estado da Bahia, comunica ao senhor Gustavo Saback Martins, ao Município de Mata de São João, na pessoa do Exmo.
Prefeito e ao Condomínio Residencial Reserva do Aruá, na pessoa de seu representante legal e eventuais interessados,
inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, que, em razão dos elementos
de convicção constantes do mencionado expediente, foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil nº 167.9.32837/
2018,instaurado com a finalidade de apurar possíveis danos ambientais causados pelo lançamento de resíduos sólidos
nas margens da Lagoa do Aruá, em Mata de São João/BA.

Mata de São João/BA, 24 de setembro de 2018

Oto Almeida Oliveira Júnior
Promotor de Justiça.

ORIGEM: GACEP - Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo da Atividade Policial

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA 003.0.12065/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Exmo. Dr. MARCELO SANTOS AGUIAR, Promotor de
Justiça, titular da 28ª Promotoria de Justiça de Assistência da Capital, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos
artigos 7º, § 2º, inciso II e 10, §§ 1º e 3º, ambos da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e dos
artigos 23, inciso I e 26, §§ 2º e 5º, ambos da Resolução nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, COMUNICA a potenciais interessados, inclusive para efeito de eventual
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Procedimento Admi-
nistrativo, tombada sob o nº 003.0.12065/2015, o qual teve por objeto apurar fato criminoso envolvendo a vítima Contax S/A.
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ
EDITAL N. 036/2018

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafirmado, no uso de suas
atribuições legais, nos temos do art. 10 da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art.
26 da Resolução n. 06/2009 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia,
comunica aos eventuais interessados, em especial aos Srs. Augusto César Silva de Oliveira, Leônidas Micheli  de
Oliveira, Maristela Ramos Santos, Noélia Oliveira Santos, Maria de Louredes Novaes e Zenildo de Paula Tourinho Filho,
inclusive para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, até que seja homologada ou
rejeitada a promoção de arquivamento pelo CSMP/MPBA, o arquivamento do Procedimento Administrativo n. 003.1.35119/
2005, instaurado para apurar teor de Processo Administrativo encaminhado pela SAEB acerca de possíveis irregulari-
dades de servidores do 7º CIRETRAN.

Jequié, 24 de setembro de 2018.

Rafael de Castro Matias
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 302/2018

ORIGEM: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DA SAÚDE - GESAU

Promotoria: 33ª Promotoria de Justiça de Assistência
IDEA n° 003.9.168499/2008
Área: Saúde
Portaria nº 76/2018
Objeto: Implantação do serviço de lipodistrofia corpórea no Estado da Bahia para os portadores do vírus HIV/AIDS.
Data da Instauração: 06/09/2018
Prazo de Conclusão: 06/09/2019

 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

Adesão de Voluntários

Nome Lotação Início Término
Thainah Oliveira Said Núcleo do Júri 25/09/2018 24/09/2019
Maria Fernanda Costa Cardoso Promotoria Justiça de Cruz das Almas 25/09/2018 24/09/2019
Kaio Santana Cardoso Promotoria Justiça Itabuna 25/09/2018 24/09/2019

 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 08/2018
PROCESSO: 003.0.24795/2018
OBJETO: Aquisição de assinatura da revista "MELHOR" da ABRH, pelo período de dois, no valor de R$399,00
FAVORECIDO: MKT GESTÃO EDITORIAL LTDA.
VALOR: R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).
PROJETO / ATIVIDADE:7338 - Qualificação de Integrantes do Ministério Público na Área Administrativa.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
BASE LEGAL: Art. 60, inciso II, Art. 23, VI, da Lei Estadual nº. 9.433/05 e Parecer nº. 851/2018.

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 09/2018
PROCESSO: 003.0.27009/2018
OBJETO: Inscrição de 02 (dois) servidores no Seminário Nacional "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos".
FAVORECIDO: ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A.
VALOR: R$ 7.268,00 (sete mil duzentos e sessenta e oito reais).
PROJETO / ATIVIDADE: 7338 - Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área Administrativa.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
BASE LEGAL: Art. 60, inciso II, Art. 23, VI, da Lei Estadual nº. 9.433/05 e Parecer nº. 814/2018.
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 DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESUMO DE TERMO DE DISTRATO - CONTRATO Nº 085/2018-SGAProcesso: 003.0.25549/2018.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e William James Pereira Pacheco.
Objeto do contrato: prestação de serviços de mensageiro para a Promotoria de Justiça de Barra do Mendes, com vigência até
31/05/2019.
Objeto do Distrato: Extinção antecipada do contrato original, com efeitos a partir de 16/07/2018.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 77/2018 - UASG 926302 PGJ - Objeto: Seguro contra incêndio inclusive decorrente de tumultos,
queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos e demais coberturas acessórias, para imóveis próprios,
conveniados, cedidos ou alugados, de uso do Ministério Público do Estado da Bahia,  na Capital e Interior do Estado da
Bahia. Foi suspenso o pregão eletrônico marcado para 26/09/2018, às 9h30 para justes do edital. Obs,: as propostas
recebidas serão excluídas do sistema; o edital será substituído e aberto novo prazo para realização do referido pregão.
Salvador/Ba, 24/09/2019. Alvaro Medeiros Filho - Pregoeiro Oficial

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018
Procedimento: nº 003.0.20912/2018 - Pregão Eletrônico nº 34/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRI-
CO. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir desta publicação. Data da Assinatura: 13/09/2018.

Salvador-Ba, 24/09/2018.

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO BAHIA

Edital n° 62/2018 - Notificação - Decisão - A CONSELHEIRA DISTRIBUIDORA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
SEÇÃO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, notifica J.A.S.N. (OAB/BA 9.556); M.M.A. (OAB/BA 5.829); E.J.R.A. (OAB/BA
14.592); e seus respectivos advogados Jorge Augusto Sampaio da Nova, Manoel de Macêdo Azevedo, Emanuel José Reis de
Almeida, para, na forma do § 4º do art. 137-D, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94)
tomarem conhecimento das decisões proferidas, respectivamente nos Processos n° 20181/2009; 9643/2011; 25725/2009.
Publique-se. Salvador, 24/09/2018 - Simone Neri - Conselheira Distribuidora - OAB/BA.


