
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EDITAL N° 006/2022–PGJ/RN

A PROCURADORA-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,
mediante  comissão do Processo Seletio Simplifcado,  instttuda pela  Portaria  n°  317/2022-
PGJ/RN,  de 29 de março de 2022,  considerando o  qte disciplina a Lei  n° 11.039, de 23 de
dezembro de 2021; a Portaria n° 318/2022-PGJ/RN, Portaria n° 319/2022-PGJ/RN e o disposto
no Procedimento de Gestão Administratia n°  20.23.0100.0000001/2022-21, torna pública a
realização do presente  Processo Seletio Simplifccdo para contratação de profssionais  de
nuiel  stperior  na  área  de  contabilidade para  prestação  de  seriiços  de  apoio  técnico
especializado,  necessário  para  o  atendimento  de  demandas  excepcionais  dos  órgãos  do
Ministério Público Estadtal, em processos jtdiciais ot administratios.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1.  O  Processo  Seletio  Simplifcado  destna-se  à  contratação  temporária  de  09  (noie)
analistas da área de  contabilidade com a fnalidade de eqtalizar o passiio de demandas de
apoio técnico na área de contabilidade existente na Central de Apoio Técnico Especializado,
conforme os qtanttatios e localidades constantes no ANEXO I, para atender à necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público,  bem  como  a  prestação  de  seriiços  de  apoio
especializado para atender demandas excepcionais, com ftndamento no inciso II, do artgo 2º,
da Lei Estadtal n° 11.039, de 23 de dezembro de 2021.

1.2. O prazo de ialidade do Processo Seletio Simplifcado é de 1 (tm) ano, contado a partr da
data de assinattra do primeiro contrato, prorrogáiel tma única iez por igtal peruodo.

1.3.  As  contratações  temporárias  objeto  do  Processo  Seletio  Simplifcado  terão  o  prazo
contrattal máximo de 12 (doze) meses, sendo qte nos casos de extrema releiância e trgência,
deiidamente ftndamentados, os contratos podem ser prorrogados tma única iez, por igtal
prazo.

1.4. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte poderá, em caso de desistência ot
de rescisão contrattal, realizar noias contratações para completar o prazo total de 24 (iinte e
qtatro)  meses  do  contrato  antecedente,  obseriados  rigorosamente  os  critérios  de
classifcação.

1.5. A lotação e exercucio dos contratados obedecerá ao disposto no ANEXO I.

1.6.  Compete à  Comissão Especial  do  Processo Seletio Simplifcado  o  acompanhamento  e
fscalização  do Processo  Seletio Simplifcado,  conforme Portaria  nº  317/2022-PGJ/RN2022-
PGJ/RN, de 29 de março de 2022.
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2. DOS REQUISITOS BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. Ter sido classifcado no Processo Seletio Simplifcado na forma estabelecida neste Edital,
em sets anexos e eienttais retfcações.

2.2. Ter a nacionalidade brasileira ot porttgtesa e, no caso de nacionalidade porttgtesa, estar
amparado pelo Estattto de Igtaldade entre Brasileiros e Porttgteses, com reconhecimento do
gozo dos direitos polutcos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constttição Federal.

2.3. Estar em pleno gozo dos direitos polutcos.

2.4.  Estar  qtite  com  as  obrigações  eleitorais  e,  se  do  sexo  masctlino,  também  com  as
obrigações militares.

2.5. Ter idade munima de 18 anos completos na data da contratação.

2.6.  Firmar  declaração  de  não estar  ctmprindo e  nem ter  sofrido,  no  exercucio  da  ftnção
pública, penalidade por prátca de improbidade administratia,  aplicada por qtalqter órgão
público ot entdade da esfera federal, estadtal ot mtnicipal.

2.7. Firmar declaração de não estar ctmprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qtalqter
órgão público ot entdade da esfera federal, estadtal ot mtnicipal.

2.8. Firmar declaração sobre recebimento de proientos decorrentes de aposentadoria  e/ot
pensão.

2.9. Firmar termo de compromisso de sigilo e confdencialidade das informações.

2.10. Não ter sido condenado à pena priiatia de liberdade transitada em jtlgado ot qtalqter
ottra condenação incompatiel com a ftnção pública.

2.11. Não registrar antecedentes criminais.

2.12. Não ter sido contratado com ftndamento na Lei  Estadtal  nº 11.039, de 2021, e stas
alterações nos últmos 24 meses.

2.13. Não ser seriidor da administração direta ot indireta da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos mtnicupios, nem empregado ot seriidor de stas stbsidiárias e controladas, nos
termos do art. 4º, I da Lei Estadtal nº 11.039, de 2021.

2.14.  Não  partcipar  da  administração  de  empresa  priiada  ot  sociedade  ciiil  com  fns
ltcratios,  ot  exercer  comércio,  indiiidtalmente  ot  em  sociedade,  exceto  nas  hipóteses
preiistas nas aluneas do inciso X, do art. 130, da Lei Complementar Estadtal nº 122, de 30 de
jtnho de 1994, com noia redação dada pela Lei Complementar Estadtal nº 345, de 21 de jtnho
de 2007.

2.15. Não ser cônjtge, companheiro ot parente em linha reta, colateral ot por afnidade, até o
terceiro grat, incltsiie, de Proctrador de Jtstça, Promotor de Jtstça ot de seriidor iniestdo
em cargo de direção, chefa ot assessoramento do Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Norte, conforme disposto no art. 4º, I da Lei Estadtal nº 11.039, de 2021.

2.16. Ter aptdão fsica e mental para o exercucio das atribtições do perfl profssional.
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2.17.  Posstir  os pré-reqtisitos exigidos para o perfl  profssional,  conforme ANEXO II  deste
Edital.

2.18. O tempo de experiência profssional e/ot de estágio deierá ser comproiado mediante
tma das segtintes opções: a)  cópia da Carteira de Trabalho e Preiidência Social,  contendo
páginas com os dados do candidato e o registro do contrato de trabalho com todos os campos
preenchidos,  acrescida  de  declaração  do  empregador  em  papel  tmbrado,  contendo  a
especifcação do CNPJ deiidamente assinada pelo órgão de pessoal ot por responsáiel pela
empresa,  qte  informe  o  peruodo  (com inucio  e  fm,  se  for  o  caso)  e  a  espécie  do  seriiço
realizado, com a descrição das atiidades desenioliidas, qtando realizado na área priiada; b)
certdão de tempo de seriiço/contribtição qte informe o peruodo (com inucio e fm, se for o
caso) e a espécie do seriiço realizado, com a descrição das atiidades desenioliidas, qtando se
tratar  de esfera pública;  c)  contrato  de prestação de seriiços  ot Recibo de Pagamento de
Attônomo  (RPA),  acrescido de  declaração  do empregador  em papel  tmbrado,  contendo a
especifcação do CNPJ deiidamente assinada pelo órgão de pessoal ot por responsáiel pela
empresa,  qte  informe  o  peruodo  (com inucio  e  fm,  se  for  o  caso)  e  a  espécie  do  seriiço
realizado,  com a descrição das atiidades desenioliidas,  no caso de seriiço prestado como
attônomo; ot d) no caso de estágio, com a respectia declaração de concltsão de estágio, em
papel tmbrado, contendo a especifcação do CNPJ deiidamente assinada pelo órgão de pessoal
ot por responsáiel pela empresa, qte informe o peruodo (com inucio e fm, se for o caso) e a
espécie do seriiço realizado com a descrição das atiidades desenioliidas.

2.18.1. Não haierá sobreposição de tempo, para efeitos de contagem de tempo de experiência
préiia.

2.19. O candidato deierá declarar, na solicitação de inscrição, qte tem ciência e aceita qte,
caso aproiado, deierá entregar os doctmentos comprobatórios dos reqtisitos exigidos para o
perfl profssional por ocasião da contratação.

2.20. O candidato aproiado, por ocasião de sta contratação, deierá declarar por escrito não
ter relação familiar ot de parentesco qte importe prátca iedada na forma do stbitem 2.15,
deste Edital.

2.21. Ctmprir as determinações deste Edital.

2.22. Para ponttação nos conhecimentos especufcos dos cargos, será necessário o eniio de
doctmento comprobatório qte ateste a experiência necessária.

3. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1. Às pessoas com defciência serão reseriadas 5% (cinco por cento) das iagas, desde qte a
defciência seja compatiel com a ftnção, nos termos da Lei Estadtal nº 7.943, de 5 de jtnho de
2001, qte dispõe sobre a reseria de iagas para candidatos com defciências, c/c o art. 12 da Lei
Complementar Estadtal nº 122, de 30 de jtnho de 1994. 

3.2. Serão consideradas pessoas com defciência aqtelas qte se enqtadrarem no art. 2º da Lei
Federal nº 13.146, de 6 de jtlho de 2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto
Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introdtzidas 
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pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº
12.764,  de  27 de dezembro de 2012  (Transtorno  do Espectro  Attsta)  e  na  Lei  Federal  nº
14.126, de 22 de março de 2021.

3.3.  Se  da  aplicação do percenttal  de  reseria  de iagas  a  pessoas  com defciência  restltar
número  fracionado,  este  será  atmentado  para  o  primeiro  número  inteiro  stbseqtente,
obseriado o limite máximo de 20% (iinte por cento). 

3.4. Para concorrer a tma das iagas reseriadas às pessoas com defciência, o candidato deierá,
no  ato  de  inscrição,  declarar-se  pessoa  com  defciência  e  eniiar  cópia  do  latdo  médico
attentcada em cartório, emitdo nos últmos 12 (doze) meses à data de ptblicação deste Edital,
assinado por tm médico especialista, com o nome leguiel e registro de especialista no Conselho
Federal de Medicina (número RQE) na área da defciência do candidato, atestando o nome da
doença,  a  espécie  e  o  grat  ot  o  nuiel  da  defciência,  com  expressa  referência  ao  código
correspondente no Código Internacional  de  Doenças  (CID),  bem como a proiáiel  catsa  da
defciência.

3.4.1.  Qtando  se  tratar  de  defciência  iistal,  o  candidato  deierá  encaminhar  exame  de
campimetria realizado no máximo nos últmos 12 (doze)  meses à data de ptblicação deste
Edital e o latdo médico deierá conter informações expressas sobre a actidade iistal aferida
com e sem correção e sobre o somatório da medida do campo iistal em ambos os olhos.

3.4.2.  Qtando  se  tratar  de  defciência  atditia,  o  candidato  deierá  encaminhar  exame
atdiométrico  -  atdiometria  realizado  no  máximo  nos  últmos  12  (doze)  meses  à  data  de
ptblicação deste Edital e o latdo médico deierá conter informações expressas sobre o exame
realizado.

3.4.3. O eniio do arqtiio do latdo médico é de responsabilidade excltsiia do candidato.  O
MPRN  não  se  responsabiliza  por  qtalqter  tpo  de  problema qte  impeça  a  chegada  dessa
doctmentação a set destno, seja de ordem técnica dos compttadores, seja decorrente de
falhas de comtnicação, bem como por ottros fatores qte impossibilitem a transferência de
dados.

3.5. O candidato com a inscrição deferida para concorrer às iagas reseriadas às pessoas com
defciência,  se  não  eliminado  no  processo  seletio,  será  coniocado  para  se  stbmeter  à
aialiação  biopsicossocial  promoiida  por  eqtipe  mtltprofssional  e  interdisciplinar,  qte
analisará a qtalifcação do candidato como pessoa com defciência, nos termos do § 1º do art.
2º da Lei Federal nº 13.146, de 20155 , e stas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº
12.764, de 2012, bem como do Decreto Federal nº 9.508, de 2018.

3.6 A eqtipe mtltprofssional e interdisciplinar emitrá parecer qte obseriará:

a)  as  informações  prestadas  pelo  candidato  no  ato  de  inscrição  no  Processo  Seletio
Simplifcado;

b) a nattreza das atribtições e das tarefas essenciais da ftnção a desempenhar;

c) a iiabilidade das condições de acessibilidade e as adeqtações do ambiente de trabalho na
exectção das tarefas;

d) a possibilidade de tso, pelo candidato, de eqtipamentos ot de ottros meios qte ttlize de
forma habittal;
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e) o restltado da aialiação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de
2015; e

f) a compatbilidade entre as atribtições da ftnção e a defciência apresentada pelo candidato.

3.7  Na  aialiação  biopsicossocial,  a  análise  será  feita  de  forma indiiidtalizada,  leiando  em
consideração o conjtnto de caracterustcas de cada candidato e sta respectia adeqtação para
o exercucio do cargo pretendido.

3.8.  O  candidato  qte  não  for  qtalifcado  na  aialiação  biopsicossocial  como  pessoa  com
defciência, nos termos do art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 2004, perderá o direito de concorrer às iagas reseriadas a candidatos em
tal condição e passará a concorrer em ampla concorrência.

3.9. O candidato qte for qtalifcado na aialiação biopsicossocial como pessoa com defciência,
mas a defciência da qtal é portador seja considerada, nessa mesma aialiação, incompatiel
para o exercucio das atribtições da ftnção, será considerado INAPTO e, conseqtentemente,
eliminado do Processo Seletio Simplifcado, para todos os efeitos.

3.10.  As  iagas  defnidas  no  ANEXO  I  deste  Edital  qte  não  forem  proiidas  por  falta  de
candidatos  com  defciência  inscritos,  ot  por  reproiação  neste  certame  ot  na  aialiação
biopsicossocial, poderão ser preenchidas pelos candidatos classifcados na ampla concorrência,
obseriada a ordem geral de classifcação.

3.11.  Ressaliadas  as  disposições especiais  contdas neste Edital,  às  pessoas com defciência
partciparão  do  Processo  Seletio  Simplifcado  em  igtaldade  de  condições  com  os  demais
candidatos.

3.12 Demais informações a respeito da aialiação biopsicossocial constarão de edital especufco
de coniocação para essa fase.

4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS NEGRAS E PARDAS

4.1.  Aos candidatos qte se attodeclararem negros e pardos,  conforme qtesito cor ot raça
ttlizado pela Ftndação Instttto Brasileiro de Geografa e Estatstca (IBGE), no ato de inscrição
no Processo Seletio Simplifcado, serão reseriadas 20% (iinte por cento) das iagas para cada
ftnção deste certame, conforme ANEXO I deste Edital, em ctmprimento à Resoltção nº 170, de
13 de jtnho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.

4.2.  O  candidato  qte,  no  ato  da  inscrição,  não  declarar  a  opção  de  concorrer  às  iagas
reseriadas para pessoas negras, conforme determinado no stbitem 4.1, deixará de concorrer
às iagas reseriadas às pessoas negras e não poderá interpor rectrso em faior de sta sittação.

4.3. A comissão de heteroidentfcação será responsáiel pela emissão de parecer concltsiio
faioráiel  ot  não  faioráiel  à  declaração  do  candidato,  considerando,  excltsiiamente,  os
aspectos fenotpicos deste.

4.4.  Na  aplicação  do  percenttal  descrito  no  stbitem 4.1,  serão  desconsideradas  as  partes
decimais inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas aqtelas igtais ot stperiores a tal
fração.
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4.5. A não confrmação da attodeclaração não enseja o deier de coniocar stplementarmente
candidatos não coniocados para o procedimento de heteroidentfcação.

4.6. O candidato qte se attodeclarar negro ot pardo concorrerá concomitantemente às iagas
reseriadas às pessoas com defciência, se atenderem a essa condição, e às iagas destnadas à
ampla concorrência, de acordo com a sta classifcação no Processo Seletio Simplifcado.

4.7. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo
Seletio Simplifcado e, se hotier sido contratado, fcará stjeito à antlação da sta admissão à
ftnção após procedimento administratio em qte lhe sejam assegtrados o contraditório e a
ampla defesa, sem prejtuzo de ottras sanções cabuieis.

4.8. Os candidatos negros e pardos aproiados dentro do número de iagas efetias oferecido à
ampla concorrência não preencherão as iagas reseriadas a candidatos negros e pardos, sendo,
dessa forma, attomatcamente excltudos da lista de candidatos negros e pardos aproiados.

4.9. Em caso de desistência de candidato negro e pardo aproiado em iaga reseriada, a iaga
será preenchida pelo candidato negro e pardo posteriormente classifcado.

4.10. Na hipótese de não haier candidatos negro e pardo aproiados em número stfciente
para qte sejam octpadas as iagas reseriadas, as iagas remanescentes serão reiertdas para
ampla  concorrência  e  serão  preenchidas  pelos  demais  candidatos  aproiados,  obseriada  a
ordem de classifcação geral por ftnção.

4.11.  A  contratação  dos  candidatos  aproiados  respeitará  os  critérios  de  alternância  e  de
proporcionalidade, qte consideram a relação entre o número total de iagas e o número de
iagas reseriadas a candidatos com defciência e a candidatos negros e pardos.

4.12.  Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentfcação constarão de
edital especufco de coniocação para essa fase.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1.  A inscrição do candidato implicará em ciência e  aceitação das  condições estabelecidas
neste Edital, das qtais não poderá alegar desconhecimento.

5.2. As inscrições serão grattitas e deierão ser realizadas, impreteriielmente, a partr da 8h do
dic  18 de  cbril  de  2022,  cté  às  18h  do  dic  29 de  cbril  de  2022, horário  de  Brasulia/DF,
excltsiiamente iia internet, por meio da Plataforma do Processo Seletio Simplifcado MPRN
2022,  no  endereço  eletrônico  http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-
temporaria-profssional-de-niiel-stperior,  com  acesso  iia  conta  partctlar  do  Gmail,  qte
poderá ser criada grattitamente em caso do candidato não posstir.

5.3. Serão consideradas iálidas apenas as inscrições realizadas no peruodo especifcado no item
5.2 deste Edital.

5.4. Só será permitda 1 (tma) inscrição por CPF.

5.4.1. Caso haja mais de tma inscrição por CPF, será considerada a primeira inscrição.

5.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, por meio da Plataforma do
Processo  Seletio  Simplifcado  MPRN  2022,  no  endereço  eletrônico
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/servicos/contratacao-temporaria-profissional-de-
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nivel-  superior  , dos editais, sets anexos, aiisos, retfcações e as fases do processo, bem como
dos restltados e prazos rectrsais do Processo Seletio Simplifcado.

5.6. As informações prestadas no Formtlário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato.

5.7. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte não se responsabiliza por qtalqter
tpo de problema qte impeça a inscrição do candidato, seja de ordem técnica, seja decorrente
de indisponibilidade/falhas de comtnicação, bem como por ottros fatores qte impossibilitem a
inscrição.

5.8. Será stmariamente excltudo do presente Processo Seletio Simplifcado o candidato qte
preencher o Formtlário de Inscrição de forma incorreta, incompleta ot qte informar dados
inierudicos,  falsos  ot imprecisos.  A excltsão do candidato implicará,  a  qtalqter tempo,  na
antlação de todos os atos decorrentes de sta inscrição, sem prejtuzo das cominações legais
cabuieis.

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

6.1. As etapas do presente Processo Seletio Simplifcado segtirão o cronograma abaixo:

ATIVIDADE DATA PERÍODO PROVÁVEL
Diitlgação do Edital. 11/04/2022
Peruodo para inscrição. 18/04/2022 a 29/04/2022
Diitlgação da lista preliminar dos inscritos
identfcados  por  ampla  concorrência,
negro/pardos e PCD.

03/05/2022

Interposição  de  Rectrso  qtanto  à  lista
preliminar dos inscritos.

03/05/2022 a 04/05/2022

Análise dos rectrsos qtanto à inscrição. 05/05/2022
Diitlgação da lista defnitia de inscritos. 06/05/2022
Análise  de  doctmentos  comprobatórios
qtanto à tttlação e experiências.

09/05/2022 a 13/05/2022

Restltado preliminar da análise de tttlos e
experiências.

13/05/2022

Interposição  de  rectrso  qtanto  ao
restltado preliminar.

16/05/2022

Análise  de  rectrsos  qtanto  ao  restltado
preliminar.

17/05/2022

Restltado defnitio. 18/05/2022

6.2.  O  cronograma  poderá  sofrer  alterações  dtrante  o  andamento  do  Processo  Seletio
Simplifcado.

7. DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Os reqtisitos para habilitação para o processo seletio para cada cargo constam no ANEXO
II deste Edital.
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8. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA TODAS AS VAGAS

8.1. A aialiação de tttlos e da experiência profssional além do munimo exigido para o cargo
terá caráter meramente classifcatório.

8.2. A aialiação da experiência préiia considerará apenas atiidades realizadas a partr de 2000,
incltsiie, sem sobreposição de tempo na contagem.

8.2.1. O eniio dos doctmentos relatios à aialiação de tttlos e comproiação de experiência
préiia é obrigatório.

8.2.2  O candidato  qte  não  entregar  as  comproiações  exigidas  no formtlário  de  inscrição,
conforme reqtisitos descritos no item 8.8.1, terá a ponttação do reqtisito zerada.

8.3.  Os  doctmentos  de  Tuttlos  e  de  Comproiação  de  Experiência  Profssional  deierão  ser
eniiados na data no stbitem 5.2, por meio da Plataforma do Processo Seletio Simplifcado
MPRN  2022,  no  endereço  eletrônico
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.  Após  a  referida  data,  não  serão  aceitos  qtaisqter  doctmentos,  sob  nenhtma
hipótese.

8.4.  Serão  aceitos  como  doctmentos  os  tttlos  qte  forem  representados  por  diplomas  e
certfcados  defnitios  de  concltsão  de  ctrso,  deiidamente  attorizados  pelos  órgãos
competentes, expedidos por instttição ofcial ot reconhecida.

8.4.1.  Os  certfcados  expedidos  em  lungta  estrangeira  deierão  iir  acompanhados  pela
correspondente tradtção, efettada por tradttor jtramentado ot pela reialidação dada pelo
órgão competente.

8.5. Para comproiação de experiência préiia serão aceitos os doctmentos especifcados no
stbitem 2.18 deste Edital.

8.6.  São  de  excltsiia  responsabilidade  do  candidato  a  apresentação  e  comproiação  dos
doctmentos de tttlos e experiência profssional.

8.7.  Não  serão  aceitas  entregas,  acréscimos  ot  stbstttições  posteriores  ao  peruodo
determinado no item 5.2.

8.8. A ponttação referente aos tttlos e à experiência profssional estão constantes na tabela
descrita no stbitem 8.8.1.

8.8.1 - Para os cargos descritos no Anexo I – Pré-reqtisito: Nuiel Stperior

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA

Item Títulos e Experiêncic Pontucção Unitáric Pontucção Máximc

1.1 Diploma  de  ctrso  de  pós-
gradtação  em  nuiel  dottorado

2,00 pontos 2,00 pontos
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(tttlo  de  dottor),  deiidamente
registrado,  fornecido  por
instttição  de  ensino  reconhecida
pelo  Ministério  da  Edtcação
(MEC), em área relacionada com o
cargo  ao  qtal  concorre.  Também
será  aceito  certfcado/declaração
de ctrso de dottorado na área do
cargo  a  qte  concorre,  desde  qte
acompanhado de histórico escolar.

1.2

Diploma  de  ctrso  de  pós-
gradtação  em  nuiel  mestrado
(tttlo  de  mestre),  deiidamente
registrado,  fornecido  por
instttição  de  ensino  reconhecida
pelo  MEC,  em  área  relacionada
com  o  cargo  ao  qtal  concorre.
Também  será  aceito
certfcado/declaração de ctrso de
mestrado na área do cargo a qte
concorre, desde qte acompanhado
de histórico escolar.

0,75 ponto 1,50 pontos

1.3

Certfcado de concltsão de ctrso
de  pós-gradtação  em  nuiel  de
especialização  lato  senst,  com
carga horária munima de 360 horas,
reconhecido  pelo  MEC,  na  área
relacionada ao cargo pleiteado ot
Certfcado  de  concltsão,
reconhecido pelo MEC.

0,75 ponto.  1,50 pontos

1.4
Ctrsos  de  extensão,  com  carga
horária munima de 40h, na área do
cargo a qte concorre.

0,50 ponto por
certfcado

 1,00 ponto

1.5

Experiência préiia além do munimo
de  01  (tm)  ano  relacionada  à
análise  de  casos  em  processos
jtdiciais.

1,00 ponto/ano 3,00 pontos

1.6
Atiidade  profssional  de  nuiel
stperior  na  administração pública
ot  na  iniciatia  priiada,  em
empregos/cargos  em  área

1,00  ponto/ano 5,00 pontos
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relacionada  com  o  cargo  ao  qtal
concorre.

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1. Os candidatos serão classifcados por cargo em ordem decrescente dos ialores da nota
fnal,  respeitado  o  limite  de  três  iezes  o  número  de  iagas  disponuieis  para  a  localidade,
estando os demais attomatcamente eliminados.

9.1.1. A relação de classifcados será gerada attomatcamente por sistema informatzado, com
base  nas  informações  e  doctmentos  anexados  no  momento  da  inscrição,  estando
stmariamente eliminados os candidatos qte incorrerem nas hipóteses aientadas no stbitem
5.8 deste Edital.

9.2. A nota fnal obedecerá ao qte segte:

Notc Fincl = (PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS E EXPERIÊNCIA) + (PONTUAÇÃO CONHECIMENTO
ESPECÍFICO)

9.3. Será elaborada tma lista de classifcação com a relação de todos os candidatos aproiados,
especifcando os candidatos com defciência e negros.

9.4. No caso de empate nas classifcações dos candidatos, o desempate se fará ierifcando-se,
stcessiiamente, os segtintes critérios em relação aos candidatos:

a) maior ponttação na experiência profssional;

b) maior ponttação na proia de tttlos;

c) mais de 1 (tma) gradtação.

d) idade igtal ot stperior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de otttbro
de 2003,  entre si  e  frente aos  demais,  sendo qte será dada preferência ao de idade mais
eleiada;

e) maior idade.

9.5. O restltado preliminar do Processo Seletio Simplifcado estará disponuiel para constlta no
endereço  eletrônico  http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-
profssional-de-niiel-stperior, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

9.6. Após o jtlgamento dos rectrsos, eienttalmente interpostos, será ptblicado o restltado
fnal, não cabendo mais rectrsos.

9.7.  O  restltado  fnal  será  ptblicado  no  endereço  eletrônico
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.
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9.8.  Será ptblicado no Diário Ofcial  do Estado do Rio Grande do Norte a homologação do
restltado  fnal,  constando  apenas  os  restltados  dos  candidatos  classifcados  no  Processo
Seletio Simplifcado.

9.9. A habilitação fnal para homologação será composta pelo dobro do número de iagas, para
o cargo de Atiidades descritos no Anexo I, fcando conseqtentemente eliminados os demais
candidatos.

10. DOS RECURSOS

10.1. Será admitdo rectrso administratio contestando:

a) o restltado preliminar da comproiação da experiência e da proia de tttlos;

b) o restltado preliminar do procedimento de heteroidentfcação; e

c) o restltado preliminar da aialiação biopsicossocial.

10.2.  Os  rectrsos  deierão  ser  interpostos,  excltsiiamente,  no  prazo  estabelecido  nos
cronogramas, contados a partr da data de ptblicação do eiento considerado no item 10.1, por
meio  de  e-mail  processoseletioscontabilidade@mprn.mp.br, e  deierão  ser  dirigidos  à
Comissão Especial do Processo Seletio Simplifcado.

10.3. Após o prazo fnal do recebimento dos rectrsos, a Comissão Especial jtlgará todos os
rectrsos recebidos e ptblicará na Plataforma do Processo Seletio Simplifcado MPRN 2022, no
endereço  eletrônico  http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-
profssional-de-niiel-stperior,  os  sets  restltados  defnitios,  para  acesso  pessoal  de  cada
candidato recorrente.

10.4. Admitr-se-á tm único rectrso por candidato, para cada eiento.

10.5. Somente serão apreciados os rectrsos interpostos dentro do prazo estabelecido no item
10.2.

10.6. Não serão aceitos os rectrsos interpostos por ottro meio qte não o especifcado neste
Edital.

10.7. Não serão aceitos os rectrsos interpostos sem ftndamentação ot bibliografa pertnente
às alegações realizadas.

10.8. Rectrsos inconsistentes ot fora das especifcações estabelecidas neste Edital e em ottros
editais relatios a este Processo Seletio Simplifcado serão indeferidos.

10.9. O rectrso não poderá conter, em ottro local qte não o apropriado, qtalqter palaira ot
marca qte identfqte set attor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

10.10.  Caso  haja  procedência  de rectrso  interposto  dentro  das  especifcações  isso  poderá,
eienttalmente,  alterar  a  classifcação  inicial  obtda  pelo  candidato  para  tma  classifcação
stperior ot inferior ot, ainda, poderá acarretar a desclassifcação do candidato qte não obtier
nota munima exigida para classifcação.

10.11. A Comissão do Processo Seletio Simplifcado será única instância para  apreciação de
rectrsos, sendo soberana em stas decisões.
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10.12.  Rectrsos  ctjo  teor  desrespeite  a  comissão  do  Processo  Seletio  Simplifcado  serão
preliminarmente indeferidos.

10.13. A interposição dos rectrsos não obsta o regtlar andamento do cronograma do Processo
Seletio Simplifcado, preiisto no item 8.1 deste Edital.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. O prazo de dtração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos
termos do art. 3º, § 1º, da Lei Estadtal nº 11.039, de 23 de dezembro de 2021.

11.2.  No  ato  da  coniocação,  até  a  data-limite  de  comproiação,  todos  os  reqtisitos
especifcados neste Edital  deierão ser  comproiados  mediante  apresentação de doctmento
original.

11.3.  O candidato,  além de atender  aos  reqtisitos  exigidos  no item 2 deste  Edital,  deierá
apresentar,  necessariamente,  até  a  data  da  efetia  contratação,  os  segtintes  doctmentos
originais:

a) Cadastro de Pessoa Fusica - CPF;

b) Cédtla de Identdade;

c) Comproiante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;

d)  Certdão  de  Casamento  ot,  se  iiúio,  apresentar  a  Certdão  de  Óbito,  se  diiorciado,
apresentar a Aierbação ot, no caso de tnião estáiel, Escrittra Pública de União Estáiel;

e) Formtlário de attorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajtste
antal do Imposto de Renda Pessoa Fusica;

f) Comproiante de residência (conta de ágta, ltz ot telefone emitda nos últmos três meses);

g) Tuttlo de Eleitor e Certdão de Qtitação Eleitoral emitda pelo órgão competente;

h) Certfcado de Reseriista e/ot Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos;

i)  Diploma,  deiidamente registrado,  de concltsão de ctrso de nuiel  exigido para a  ftnção,
fornecido por instttição reconhecida pelo Ministério de Edtcação, comproiado por meio de
apresentação de set original e de cópia;

j) Certdão da Jtstça Estadtal - ações cuieis e criminais; e

k) Certdão da Jtstça Federal - ações cuieis e criminais.

11.4. Caso haja necessidade, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte poderá
solicitar ottros doctmentos complementares.

11.5.  Não  será  contratado  o  candidato  habilitado  qte  fzer,  em  qtalqter  doctmento,
declaração falsa ot inexata para fns de habilitação e qte não posstir, na data da contratação,
os reqtisitos munimos exigidos neste Edital.

11.6. O candidato qte não atender, no ato da contratação, aos reqtisitos dos stbitens 11.2,
11.3  e  11.4  deste  Edital  será  considerado  desistente,  sendo  excltudo  attomatcamente  do
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Processo  Seletio  Simplifcado,  perdendo set  direito  à  iaga  e  ensejando  a  coniocação  do
próximo candidato na lista de classifcação.

11.7. Os candidatos classifcados serão coniocados para contratação por meio do Diário Ofcial
do Estado do Rio Grande do Norte e por correio eletrônico, sendo de total responsabilidade do
candidato  acompanhar  os  atos  coniocatórios  ptblicados  após  a  homologação  do  Processo
Seletio Simplifcado.

11.8  A coniocação obedecerá à ordem rigorosa  de classifcação e será ptblicada no Diário
Ofcial do Estado do Rio Grande do Norte, conforme cronograma constante no stbitem 6.1.

11.9. Após o ato de coniocação, o candidato classifcado e coniocado terá o prazo de 2 (dois)
dias úteis para eniiar toda a doctmentação pertnente para o endereço eletrônico indicado no
ato de coniocação.

11.10.  A  não  comproiação  ot  não  atendimento  a  qtalqter  reqtisito  contdo  neste  Edital
eliminará o candidato do Processo Seletio Simplifcado.

11.11.  A  mensagem  eletrônica  (e-mail) ao  candidato  aproiado  no  restltado  fnal  da
contratação conterá coniocação para assinattra, presencial, do contrato temporário.

11.12. O contratado deierá apresentar-se para entrar em exercucio no dia útl imediatamente
segtinte à assinattra do contrato.

11.13. O contratado deierá frmar declaração de disponibilidade para ctmprimento da carga
horária semanal de 40 (qtarenta) horas. 

11.14. É possuiel a adoção do regime de teletrabalho a partr de solicitação do interessado,
concordância  da  chefa  imediata  e  attorização  do  Proctrador-Geral  de  Jtstça,  conforme
regtlamento da Instttição.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.  As  coniocações  para  apresentação  e  registro  dos  doctmentos  comprobatórios  e  os
restltados  serão  ptblicados  no  endereço  eletrônico
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.

12.1.1.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  todos  os  atos,  editais  e
comtnicados ofciais referentes a este Processo Seletio Simplifcado, diitlgados integralmente
no  endereço  eletrônico  http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-
temporaria-profssional-de-niiel-stperior, não podendo deles alegar desconhecimento.

12.1.2.  O  Ministério  Público  do  Estado  do Rio  Grande  do Norte  não  se  responsabiliza  por
eienttais  prejtuzos  aos  candidatos  decorrente  da  necessidade  de  mtdança  de  datas  e  de
calendários preiistos ot reaplicação de algtm eiento.

12.2.  O  candidato,  ao  realizar  sta  inscrição,  manifesta  ciência  qtanto  à  possibilidade  de
diitlgação  de  informações  (tais  como  nome,  data  de  nascimento,  notas  e  desempenho,
partcipação  como  cotsta  se  for  o  caso,  entre  ottras)  qte  são  essenciais  para  o  fel
ctmprimento  da  ptblicidade  dos  atos  atnentes  ao  certame.  Tais  informações  poderão,
eienttalmente, ser encontradas na internet, por meio de mecanismos de btsca.
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12.2.1. O candidato attoriza o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a realizar o
tratamento necessário dos dados informados com o objetio de realizar o gerenciamento do
iunctlo qte ienha a ser estabelecido, conforme preiê a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

12.3.  O Ministério  Público do Estado do Rio Grande  do Norte  se  exime das  despesas  com
iiagens, estadias, transporte ot ottros ctstos pessoais do candidato em qtaisqter das fases
deste Processo Seletio Simplifcado.

12.4.  Todos  os  cálctlos  de  notas  descritos  neste  Edital  serão  realizados  com  dtas  casas
decimais, arredondando-se para cima sempre qte a terceira casa decimal for maior ot igtal a
cinco.

12.5. Não será fornecido ao candidato qtalqter doctmento comprobatório de classifcação no
Processo  Seletio  Simplifcado,  ialendo  para  esse  fm,  a  homologação  ptblicada  no  suto
eletrônico  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  no  endereço
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.

12.6. A inexatdão das afrmatias e/ot irregtlaridades dos doctmentos apresentados, mesmo
qte ierifcadas a qtalqter tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a ntlidade
da inscrição e desclassifcação do candidato, com todas as stas decorrências, sem prejtuzo de
medidas  de  ordem  administratia,  ciiil  e  criminal,  assegtrados  o  contraditório  e  a  ampla
defesa.

12.7.  Os  itens deste Edital  poderão sofrer  eienttais  alterações,  attalizações  ot acréscimos
enqtanto  não  constmada  a  proiidência  ot  eiento  qte  lhe  disser  respeito,  até  a  data  da
coniocação dos candidatos para a entrega da doctmentação correspondente,  circtnstância
qte será mencionada em edital ot aiiso a ser ptblicado em órgão ofcial de diitlgação dos atos
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e no suto eletrônico do Ministério
Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  no  endereço
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.

12.8.  O  candidato  se  obriga  a  manter  attalizados  sets  dados  na  Plataforma  do  Processo
Seletio Simplifcado MPRN 2022, até a data de ptblicação da homologação do restltado fnal
do Processo Seletio Simplifcado e, após esta data até o fnal do prazo de ialidade, qtalqter
alteração deierá ser comtnicada.

12.8.1.  O  Ministério  Público  do  Estado  do Rio  Grande  do Norte  não  se  responsabiliza  por
eienttais prejtuzos ao candidato decorrentes de:

a) Endereço ot telefone não attalizados;

b) Endereço de difcil acesso;

c) Correspondência deioliida pela ECT por razões diiersas de fornecimento e/ot endereço
errado do candidato;

d) Correspondência recebida por terceiros; e,

e) Endereço eletrônico desattalizado.
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12.9. A classifcação fnal do candidato constará do Termo de Homologação do Restltado Final
do Processo Seletio Simplifcado, qte será obseriada para a contratação dentro do número de
iagas deste Processo Seletio Simplifcado.

12.10. Os casos omissos serão resoliidos pela Comissão do Processo Seletio Simplifcado.

12.11. Caberá ao Proctrador-Geral  de Jtstça Adjtnto do Estado do Rio Grande do Norte a
homologação do restltado fnal do Processo Seletio Simplifcado.

12.12. Poderá ser imptgnada no prazo de 2 (dois) dias qtalqter regra do presente Edital, a
partr  do  set  lançamento  iia  Internet,  por  meio  da  Plataforma  do  Processo  Seletio
Simplifcado  MPRN  2022,  no  endereço  eletrônico
http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/seriicos/contratacao-temporaria-profssional-de-niiel-
stperior.

12.14. Fica iedada a partcipação no certame de parentes dos membros da Comissão Especial
do Processo Seletio Simplifcado, até o terceiro grat, na linha reta e colateral, por laços de
sangte e afnidade.

12.15. A diitlgação da homologação do restltado fnal do certame será ptblicada nos termos
do stbitem 5.6 do presente Edital.

12.16. Antes de efettar a inscrição, o candidato deierá conhecer o Edital e certfcar-se de qte
preenche todos os reqtisitos exigidos.

Proctradoria-Geral de Jtstça, Natal/RN, 06 de abril de 2022.

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
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ANEXO I

VAGAS E LOCALIDADES

CARGO LOCALIDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO TOTAL AMPLA NEGROS PCD

Analista  de
Contabilidade NATAL

Central de Apoio Técnico
Especializado - CATE 9 6 2 1

Documento nº 2547330 do procedimento: 202305000000009202213
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 83d1f2547330. Pág. 16 de 18

https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/83d1f2547330/202305000000009202213
https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/83d1f2547330/202305000000009202213
https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/83d1f2547330/202305000000009202213


ANEXO II

FUNÇÕES, ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO MENSAL, CARGA HORÁRIA

FUNÇÃO – ATRIBUIÇÕES - ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO CARGA
HORÁRIA

Analista de
Contabilidade

1) Realizar   atiidades de análise técnica,
com emissão de latdo, parecer, relatórios
para atender as necessidades da Central de
Apoio Técnico Especializado;

2)  Deseniolier  ottras  atiidades  e
diligências demandadas pela Coordenação
da  CATE,  compatiel  com  a  área  de
formação.

Nuiel
Stperior R$ 4.801,57

40 horas
semanais
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
GERÊNCIA DE DOC, PROTOCOLO E ARQUIVO

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por CAMILA PINTO GADELHA, GERENTE,  em 06/04/2022
às 14:05,  conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de
1 6 / 0 6 / 2 0 2 0  e  R e s .  n º  0 3 7 / 2 0 1 9 - P G J / R N .
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