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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA 
DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO (PEUD/MPPE) 
EXERCÍCIO DE 2017 

 

 

 

O PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO NO PEUD/MPPE obedecerá ao seguinte 
cronograma: 

Etapas Datas 

Publicação do Edital de Abertura 06 de julho de 2016 

Período de Inscrição 01 a 31 de agosto 2016 

Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de 
inscrição.  

01 a 05 de agosto de 2016 

Prazo para envio da documentação PcD 01 a 31 de agosto de 2016 

Período para retificação dos dados de inscrição 01 a 31 de agosto de 2016 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição  12 de agosto de 2016 

Prazo para recursos contra indeferimento de isenção da 
taxa de inscrição  

15 e 16 de agosto de 2016 

Resultado definitivo das Isenções da taxa de inscrição 
Deferidas  

22 de agosto de 2016 

Último dia Pagamento da Taxa de Inscrição. 01 de setembro de 2016 

Listagens Preliminares - Inscrições deferidas/Indeferidas 
Ampla Concorrência - PcD - Condições especiais 

13 de setembro de 2016 

Prazo Recursal - Listagens Preliminares (Inscrições 
Deferidas/Indeferidas - PcD - Condições Especiais) 

14 e 15 de setembro de 2016 

Convocação para a Prova Objetiva e Redação 19 de setembro de 2016 

Realização das provas 
25 de setembro 2016 (domingo) 

13h às 17h - horário Recife (Capital) 

Divulgação do Caderno de Provas e Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva 

26 de setembro de 2016 

Período de Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva 

27 e 28 de setembro de 2016 

Respostas dos Recursos - Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva; 
 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Redação 

18 de outubro de 2016 

Período de recursos contra o Resultado Preliminar 19 e 20 de outubro de 2016 
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Resposta aos recursos contra o Resultado Preliminar 28 de outubro de 2016 

Divulgação final de aprovados e convocação de 
quantitativo superior ao número de vagas ofertadas 
possibilitando a análise de toda documentação 
apresentada, a fim de que sejam credenciados, 
inicialmente, apenas os candidatos que preencherem as 
vagas oferecidas nas suas respectivas opções de estágio, 
conforme a necessidade e a conveniência administrativa. 
A convocação de quantitativo superior ao número de 
vagas, visa apenas, agilizar o processo de substituições dos 
desistentes, não gerando qualquer expectativa de direito 
quanto ao credenciamento. 

28 de outubro de 2016 

a) Período para entrega da documentação 
obrigatória por todos os candidatos convocados e 
elencados na relação final de classificados nas 
suas respectivas localidades; 

b) Período para o candidato requerer adiamento do 
credenciamento nas suas respectivas localidades 
(opção de estágio) constante no ANEXO III. 

08 a 11 de novembro de 2016 

Início do estágio para os candidatos que, por ordem de 
classificação, preencherem o número de vagas ofertadas 
por sua opção de estágio. 

09 de janeiro de 2017 

Integração – Os candidatos classificados na opção Capital 
e Região Metropolitana do Recife (R.M.R.), deverão 
comparecer no Centro Cultural Rossini Alves Couto, sito à 
Rua do Hospício, 875 – Boa Vista – Recife, Fone: 3182-
6403.  

De 09 a 11 de janeiro 2017 
Horário: 14h às 18h 

Os demais os classificados (Circunscrições Ministeriais e 
Goiana), deverão comparecer na Sede de sua opção de 
estágio, conforme endereço e horário constante no 
ANEXO I. 

09 de janeiro 2017 
Horário de início do expediente de sua opção 

de estágio 

 
** ESTE CRONOGRAMA É UM ORIENTADOR DE DATAS PODENDO SER ALTERADO A QUALQUER MOMENTO 
PELA ORGANIZADORA EM FUNÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTES OPERACIONAIS. 

 


