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EDITAL Nº 008/2010 – Edital de Retificação 

 

 

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO, 
PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, no desempenho de suas atribuições 

institucionais, com fundamento no art. 37, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de 

fevereiro de 1993 c/c artigo 105, parágrafo único da Lei Complementar nº 72, de 12 de 

dezembro de 2008, resolve RETIFICAR o Edital nº 007/2010, publicado no Diário da 
Justiça de 13 de setembro de 2010, para o fim de alterar os Incisos I e II atinente ao período 

de inscrição do certame, na forma que segue: 
 

 

I – Tornar público, para conhecimento dos interessados, que no período compreendido de 

06/09/2010 a 21/09/2010, das 8:00 às 14:00 horas, estarão abertas as inscrições para o exame 

de seleção de estagiários, nas áreas acadêmicas e quantitativos definidos no Anexo I, a ser 

formalizado no Núcleo Gestor de Estágio do Ministério  Público do Estado do Ceará, situado 

na sede da Procuradoria Geral de Justiça na rua Assunção, nº 1100, bairro José Bonifácio e na 

sede da Promotoria de Justiça do Juizado de Combate a Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher de Juazeiro do Norte, mediante preenchimento de formulário para esse fim 

destinado, disponível no local da inscrição. 

 

II- No período compreendido de 22/09/2010 a 28/09/2010, serão analisados pelo NUGE 

(Núcleo Gestor de Estágio) os pedidos de inscrição, sendo indeferidos aqueles que tiverem em 

desacordo com as regras previstas no presente edital; 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, 

em Fortaleza, aos 13 de Setembro de 2010. 

 

 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 

Procuradora Geral de Justiça 
 


