
CONVOCAÇÃO Nº 07

O  CENTRO  DE  ESTUDOS  E  APERFEIÇOAMENTO  FUNCIONAL  (CEAF)  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação
do(s)  candidato(s),  abaixo  relacionado(s),  aprovado(s)  no  Processo  Seletivo  para  Provimento  de
Vagas do seu Quadro de  ESTAGIÁRIOS de ENSINO MÉDIO de SALVADOR,  objeto do Edital nº
352/2019.

O(s) convocado(s) deverá(ão) no período de  30/11/2021 a 10/12/2021 registrar obrigatoriamente
seus  dados  gerais  no  formulário  de  cadastro e,  em seguida,  encaminhar  a  documentação
comprobatória exigida para o e-mail estagios.selecoes@mpba.mp.br  orientações especificadas
no ANEXO desta convocação).

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)

SALVADOR – TURNO  VESPERTINO

AMPLA CONCORRÊNCIA

Classificação Candidato Nota
42º IASODARA DO CARMO LIMA DOS SANTOS 76

43º THAIALLE DE BRITO SANTOS 76

44º LUIZA BRANDÃO DE SOUZA NEVES 76

46º JOÃO VICTOR JESUS CORREIA 76

48º PEDRO HENRIQUE BELLO DA SILVA 76

49º ARLISSON IAGO 75

50º MARIA LUISA CRUZ 75

51º RUAN FERREIRA DA SILVA MOREIRA 75

54º RENAN ABADE OLIVEIRA 75

55º EMILLY CARNEIRO DA CRUZ SANTOS 75

57º PÉRICLES PINHEIRO SILVA 75

58º FRANKLIN FILIPE ALVES GOMES 
SANTANA

75

59º GUILHERME AUGUSTO SANTANA DOS 
SANTOS

75

60º AXEL VINÍCIUS ABREU GOMES 74

61º BEATRIZ PEDRA MIRANDA 74

62º ÍCARO OLIVEIRA FERREIRA CERQUEIRA 74

63º GUILHERME PEIXOTO MEDRADO 74

64º GABRIELLE TELES DA SILVA 74

mailto:estagios.selecoes@mpba.mp.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1hLxfY4XSEWtJIjh2r44Uq5vbm1d3y5OsDWd6P8ny55UQklGOEQ0SUtGVU04Rk1XVEpCWElDUVhTVS4u


66º PAULO ROBERTO MEDEIROS FERREIRA 74

69º GABRIEL SÁ ARAÚJO 73

VAGAS PARA NEGROS

Classificação Candidato Nota
21º MATHEUS CHAVES DE JESUS 76

23º LARA VIVIAN DOS SANTOS DIAS 76

25º GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTANA 75

26º ANNA GABRIELLY SANTOS DE ALMEIDA 75

28º LUCAS LIMA DOS SANTOS 75

30º GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 74

31º PEDRO HENRIQUE JESUS DOS SANTOS 73

32º PHILIPPE DA ANUNCIAÇÃO NASCIMENTO 73

33º DOUGLAS ÁVILA DA SILVA 73

34º ALDA MONIQUE GONÇALVES DE 
ALCÂNTARA SANTOS

73

Salvador, 29 de novembro de 2021.

TIAGO DE ALMEIDA QUADROS
Coordenador do CEAF

Promotor de Justiça



ANEXO 
Informações importantes 

 
I. O  candidato  que  deixar  de  realizar  o  cadastro  ou  enviar  a  documentação  exigida  fora  do  prazo
supracitado será automaticamente, e por uma única vez, reposicionado para o final de lista do cadastro de
reserva;  
II. Ressalta-se  que  a  falta  de  qualquer  documento  relacionado  nesta  convocação  acarretará  o  não
cumprimento da exigência para o interesse na vaga e terá como consequência a exclusão do candidato da
lista de cadastro de reserva; 

III. O candidato que não tiver interesse em assumir a vaga de estágio poderá pedir desistência do processo
seletivo através do formulário de pedido de desistência para que seu nome seja excluído da lista de cadastro
de reserva em definitivo; 
IV. O  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional - CEAF/MPBA - reserva-se  ao  direito  de  exigir,
durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, a qualquer tempo, a apresentação dos documentos
originais (aqui compreendidos aqueles que não são nato-digitais).  

Os documentos relacionados abaixo deverão ser digitalizados no formato indicado, salvos em arquivos
distintos e enviados para o e-mail estagio.selecoes@mpba.mp.br, com a indicação do assunto NOME
COMPLETO DO CANDIDATO – EDITAL Nº. 
 

a) documento de identificação oficial com foto e CPF: RG ou outro documento oficial com foto. Se o
CPF não for  informado no documento de identificação,  anexar comprovante do CPF em separado (link
útil); tipo de arquivo permitido: PDF 
b) 01 foto 3x4: preferencialmente, envie foto recente com fundo claro, boa luminosidade, formato 3x4 e
com o rosto em 1º plano. Não use qualquer tipo de acessório que atrapalhe a identificação do seu rosto;  tipo
de arquivo permitido: JPG ou PNG 
c) comprovante de residência: preferencialmente, deve estar em nome do candidato ou de pessoas que
possuam parentesco  comprovado.  Tipos  de  documentos  aceitos:  comprovantes  de  água,  luz,  telefone,
contrato  de  aluguel  reconhecido  em cartório,  tv  por  assinatura,  fatura  de  cartão  de  crédito,  boleto  de
mensalidade escolar ou outros, expedidos há no máximo 120 (cento e vinte) dias; tipo de arquivo permitido:
PDF 
d) comprovante de dados bancários: deve conter o nome completo do candidato, identificação do banco
Bradesco e números da agência e conta bancária do tipo CORRENTE. Exemplos de comprovantes: extrato
bancário, contrato de serviços do banco ou foto do bankline. Atenção: por motivos de segurança, não tire
fotos do seu cartão! tipo de arquivo permitido: PDF 

e) certidão  de  antecedentes  criminais: deve  ser  expedida  no  site  da  Secretaria  de  Segurança
Pública. Somente para maiores de 18 anos. Caso não consiga realizar a emissão, consulte o Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SAC) sobre qual procedimento deve ser adotado. Contato: 0800 071 5353; (link
útil) tipo de arquivo permitido: PDF 

f) comprovante  de  quitação  com  as  obrigações  eleitorais: deve  ser  expedida  no  site  do  Tribunal
Superior Eleitoral. Somente para maiores de 18 anos; (link útil) tipo de arquivo permitido: PDF 
g) comprovante de matrícula: deve ser recente, estar carimbado e assinado pela Instituição de Ensino ou
possuir  código  de  autenticidade  digital.  Atenção:  O  candidato  deve  estar  matriculado  no  mínimo
no semestre correspondente à metade do curso; tipo de arquivo permitido: PDF 

Solicitamos  que  consultem  os  e-mails  cadastrados  no  momento  da  inscrição,  para  onde  enviaremos  as
informações sobre as próximas etapas do processo seletivo. 

 

Dúvidas e informações através do e-mail: estagio.selecoes@mpba.mp.br 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp
http://www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1hLxfY4XSEWtJIjh2r44Uq5vbm1d3y5OsDWd6P8ny55UNVBENDZGRzBQMzBCNUE4Tk5XWjE1SlA3Ti4u

