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

RESOLUÇÃO Nº 002/2002 –CSMP

Dispõe  sobre  o  credenciamento  de  Estagiários
voluntários  do  Ministério  Público  Estadual  e  dá
outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no uso de
suas atribuições legais, em consonância com o art. 95 da Lei Complementar nº 141, de 09
de fevereiro de 1996. 

RESOLVE:

Art.  1º  Fica aprovado o credenciamento de Estagiários voluntários para o
Ministério Público Estadual.

Art.  2º A Procuradoria Geral de Justiça disponibiliza um total de 30 (trinta)
vagas para estagiários voluntários do curso de ciências jurídicas.

Art.  3º São requisitos para o credenciamento:

I – ser brasileiro;

II – estar em dia com as obrigações militares;

III – estar no gozo dos direitos políticos;

IV – ter boa conduta;

V – estar matriculado em curso de graduação em Direito, de escola oficial ou
reconhecida, localizada no Estado do Rio Grande do Norte, a partir do antepenúltimo ano
do curso.

VI – não ser titular de cargo, emprego ou função pública, salvo se estiver
regularmente afastado, e, no caso de exercer atividade privada, ser ela compativel com a sua
condição funcional.



Art. 4º O credenciamento será feito a partir da publicação desta, entre alunos
dos cursos de ciências  jurídicas,  mediante  apresentação de currículo  e entrevista  para a
avaliação do candidato mais adequado a desempenhar as funções inerentes ao estágio. 

Art. 5º A inscrição definitiva será efetuada na Procuradoria Geral de Justiça,
devendo os candidatos preencherem os requisitos estabelecidos no art. 4º desta Resolução,
além de apresentar, igualmente, os seguintes documentos:

I – certificado de matrícula no curso de Bacharelado em Direito;

II – certificado de notas obtidas durante o curso ou histórico escolar;

III – cópia autêntica da cédula de identidade;

Art. 6º O edital de abertura da seleção será publicado no Diário Oficial do
Estado, e dele constará:

I – os requisitos para o credenciamento no estágio;
II – a relação das vagas oferecidas;
III – o local, o horário e o prazo para inscrições;

Art.  7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Procuradoria Geral de Justiça, em Natal, 27 de maio de 2002.

PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO
Procurador-Geral de Justiça


