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CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > MINISTÉRIO PÚBLICO > 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA > GABINETE 

ATO Nº 273, DE 09 DE MAIO DE 2022 

  

 A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 127, § 2º, da Constituição Federal, o art. 136 

da Constituição do Estado da Bahia e o art.15, incisos VI e VII, da Lei 

Complementar estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em vista do que dispõe 

a Lei estadual nº 8.966/2003, em conformidade com o regramento previsto no 

Edital nº  197/2017, que convocou o V Concurso Público para cargos do quadro 

de servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, posteriormente alterado 

pelos Editais nos 205 e 214/2017, publicados no Diário de Justiça Eletrônico de 

01.09.2017, 05.09.2017 e 12.09.2017, respectivamente, assim como os Editais 

nos 020 e 051/2018 – Convocação para entrevista dos candidatos classificados 

para as vagas reservadas à população negra e Resultado das entrevistas dos 

candidatos classificados para as vagas reservas à população negra, DJE de 29 

de janeiro de 2018 e 01 de março de 2018, bem como o Edital nº 236/2018, 

publicado no DJE de 31 de julho de 2018, que homologou o resultado final do 

certame para provimento dos cargos de Assistente Técnico-Administrativo e 

Analista Técnico , bem como,  o Ato nº 083/2020, publicado no DJE de 31 de 

janeiro de 2020 e o Edital nº 255/2022, publicado no DJE de 16 de fevereiro de 

2022, que prorrogou o prazo do V Concurso Público para cargos do quadro de 

servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, resolve NOMEAR, para o 

cargo de ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, os candidatos aprovados 

no V Concurso Público para Provimento do Quadro de Pessoal Permanente do 

Ministério Público do Estado da Bahia, observando as regras editalícias e o 

regime jurídico aplicável às reservas de vagas, de acordo com a seguinte ordem 

de classificação:   

ORDEM VAGA INSCRIÇÃO NOME 

371º CN 827000576 NAIZA ARGOLO BRAZ 

   

Salvador, 09 de maio de 2022.  

  

 NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça   

 


