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DA PROVA 
EDITAL Nº 01/2020 

 
  

  
 
 
A 8º PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA CRIMINAL DE PORTO 
ALEGRE, responsável pelo processo seletivo, no uso das atribuições que são 
conferidas pelo Provimento nº 66/2011-PGJ-RS, e com base no Regulamento 
do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Sul, RESOLVE:  
 
 
DIVULGAR informações referentes à realização da prova escrita, conforme 
segue:  
 
a) Data: 03/09/2020 (quinta-feira);  

b) Horário: das 14h às 16h; e 
 
c) Da forma de aplicação da prova: 
 
 Diante da atual situação referente à pandemia do Coronavírus – 
COVID19, considerando o grande número de inscritos, considerando a 
necessidade de garantir a segurança dos candidatos, e, considerando ainda a 
dificuldade em se obter local que permita distanciamento suficiente entre os 
candidatos para não expô-los a risco de contágio, DECIDE aplicar a prova de 
redação online, através de e-mail, nas seguintes condições: 
 
   

Na referida data e horário (03/09/2020, às 14h) o(a) 
candidato(a) irá receber um e-mail, com o tema para a redação de 
até 30 (trinta) linhas, a qual deverá ser manuscrita (escrita à mão). 

 
Após, a redação deverá ser devolvida, até as 16h 

(impreterivelmente), para o endereço eletrônico 
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pjecrim@mprs.mp.br, fotografando ou digitalizando o texto escrito, 
de modo legível. 

 
Não serão aceitas redações que não estiverem manuscritas 

(não utilizar computador), que estejam ilegíveis ou aquelas 
encaminhadas após as 16h00min. Em razão do formato da redação, 
serão desconsideradas para a avaliação citações bibliográficas. 

 
 

Porto Alegre, 28 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

Flávio Duarte, 
8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. 

Responsável pelo Processo Seletivo. 
 
 

PUBLICADO EM 31/08/2020 
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