
ESTADO DO CEARA
i,|tNtsTERto P0BLtco
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ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 90/2013

Altera os Provimentos no 9?2009 € 58/2012, que
disp6em, no ambito do Minist6rio pribtico do
Estado do Ceara, sobre o programa de Estagio
Supervisionado (PES), e d6 outras providancias.

O PROCURADOR-GEML DE JUST|cA DO ESTADO DO CEARA, no
uso das atribuiQ6es legais lhe conferidas pelo aft.127, S 29, da Constituigao Federal c/c o
art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposiQoes
contidas no art. 26, incisos V e Xvlll da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de
dezembro de 2008 - LeiOrganica e Estatuto do Ministerio p(blico do Estado do Ceare,

CONSIDERANDO que a ConstituiQao Federal assegura ao tjlinist6rio
Piblico autonomia luncional e administraiiva, permitindo-lhe praticar atos pr6prios de
gestao, incluindo a expediQao de provimento para disciplinar as atividades
administrativas do 6rgao;

CONSIDEMNDO as disposiqoes da Lei Federal no 11.799, de 25 de
setembro de 2008, que disp6e sobre concessao de est6gio a estudantes e a Resolugao
no 42, de 16 de junho de 2009, do Consetho Nacionat do Minist6rio piblico. oue
disciplina a concessao de estagio a estudantes no embito do Minist6rio p(blico dos
Estados e da Uniao;

CONSIDERANDO os principios da ceteridade e eficiencia, que Oevem*1Q
obrigatoriamente nortear a Administraqao p(btica; 

*.{g\ 

'

CONSIDEMNDO o poder de autotutela conferido d Adm in istraqao
Piblica para rever os seus pr6prios atos, de acordo com os padroes de
O Minisl6rio Pnbli@ € instituisao pernanente, es.cial , fungao jurisdicjonal do Eslado, ironb

juidie, do regime democrfnco e dos intercsses sociais e individuais indisDonr,vei

i l idade;
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CONSIDERANDO, enfim, as disposiQoes contidas no procedimento
administrativo no 9904/201 3-5;

RESOLVE:

Art, 10. O artigo 70 do Provimento no 9?2009, reformulado pelo artigo 20

do Provimento no 58/20'12, passa a vigorar com a seguinte redaQao:

Ad. f, As provas as quais alude o arligo 20, inciso , atinea "c", terao
a seguinte composigao: uma prova escdta objetiva, contendo S0
(cinquenta) guest6es, valendo 0,2 (zero virgula dois) decimos cada,
totalizando 10 (dez) pontos, sendo considerado inabilitado o
candidato que nao atingir o escore minimo de OS (cinco) pontos.

Paregnfo onico, A prova aplicada aos candidatos do curso de
Comunicageo Social/Jornatismo sert composta de 20 (vinte)
guesl6es objetiyas, valendo 0,25 (zero virgula vinte e cinco) d^cimos
cada e 01 (uma) ques6o subjetiva, vatendo 0S (cinco) pontos,
totalizando 10 (clez) pontos, sendo considerado inabititado o
candidato que obtiver nota zero nas questdes objetivas ou na
subjetiva, bem como aquelo que nao afingir o escore minimo de 05
(cinco) pontos no somat6rto totat.

Art. 29. O artigo 30 do provimento no 92/2009 passa a vigorar com a
seguinte redagao:

Art, 3o. A quantificagao a que alude o artigo 20, inciso l, alinea "a",
ser' ultimada mediante pesquisa junb a Secretaria de Recurlros
Humanos da Procuradorta Geral de Justiga, considerando a carencia
de eslagrinbs e as respectivas ereas de atuageo.

Art. 30. O anigo 6o do Provimento no 9212009 passa

seguinte redaQao:

O Vin |srdno ftibl i@ e insdtu iqio permane! Le, es* ncDt
jurldica, do regine denoq6ri6 e

do Estado, incunbindoihe a def6. da o.den
e individuais indisponiveb (CF, art. 127)
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Par^grafo onico. A Comisseo Especiat sere composta:

I - Pelo Coordenador do Nrcteo Gestor de Estegio;

ll - Pelos Coordenadores das aJnidades Regionais do Minist^rio
Ptiblico do Estado do Ceare;

Il - Por 02 (dois) membros do Ministario ptbtico:

lV - Por 01 (um) representante da Escola Supertor do Minist'rio
P.iblico;

V- Pelo Secret'fio do Ntcleo cestor de Estegio;

W - Pelo servidor de apoio administrativo do Nticleo Gesfor de
Estegio;

Wl - Por uma equipe multidisciptinar;

Y 
- Por servidores do quadro, visando auxiliar na aplicageo e

fiscal izag ao das p rovas.

Art. 40. Este provimento entra em vigor na data de sua publicaeao.
revogando-se as disposiQoes em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiqa, em de abril de 20'13.

Alfredo RICARDO Ca

Procurador Geral d

HADO

o Minist€iio Pdblio e inslituisao permnenle' €sencial d tungo jurisdicionar do Esta.lo, incumbitrdo-lhe a deiesa da ordemjuridi@, do regine demodrlco e dos inleress $ciais e individuais in.lisponiveis (CF, art. 127)

ustiga do Estado o Ceara


