
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA INGRESSO NA CARREIRA DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

  
O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, considerando a realização de Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para ingresso na carreira dos Servidores dos 
Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público do Estado de Pernambuco, a que se refere o Edital nº 
01/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco na edição de 
26/09/2018, RETIFICA: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 

1.2  Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei que estrutura os Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo e do 
Plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado de Pernambuco (Lei 
nº 12.956, de 19 de dezembro de 2005 e alterações posteriores) e ao Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/68 e suas alterações). 

 
Capítulo 2- DO CARGO 

 
Leia-se como segue e não como constou: 

 
2.1  Os códigos de opção, os Cargos/Áreas, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas, a remuneração inicial, e o valor da 

inscrição são os estabelecidos a seguir. 
Ensino Superior Completo 
Remuneração inicial: R$ 4.809,54 (quatro mil oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) 
Valor da Inscrição: R$ 110,00 (cento e dez reais) 

Código 
de 

Opção 
Cargo/Área Escolaridade/Pré-Requisitos 

Total de 
Vagas (1) 

Vagas 
reservadas a 

Candidatos com 
Deficiência(2) 

Vagas 
reservadas a 
Candidatos 

Negros(3) 

A01 
Analista Ministerial –  

Área Jurídica 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Direito, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

07 + 
Cadastro 

de 
Reserva 

1 1 

B02 
Analista Ministerial –  

Área Auditoria 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de Curso superior em Administração, Ciências 
Contábeis, Direito ou Economia, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e Registro no Conselho Regional de 
classe, exceto para o curso de Direito. 

01 + 
Cadastro 

de 
Reserva 

- - 

C03 
Analista Ministerial –  

Área Biblioteconomia 

Diploma de curso superior em nível de 
graduação em Biblioteconomia, devidamente 
registrado no Ministério da Educação, e registro 
no Conselho Regional da categoria. 

01 + 
Cadastro 

de 
Reserva 

 
- 

 
- 

D04 
Analista Ministerial –  
Área Documentação 

Diploma de curso superior em Arquivologia, 
fornecido por Instituição de Ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 + 
Cadastro 

de 
Reserva 

- - 

E05 
Analista Ministerial –  
Área Serviço Social 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Serviço Social, fornecido 
por instituição reconhecida pelo MEC e Registro 
no Conselho de Classe. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

F06 
Analista Ministerial –  

Área Arquitetura 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Arquitetura, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

G07 
Analista Ministerial –  

Área Medicina 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior de Medicina, reconhecido pelo 

Cadastro 
de 

- - 



Ministério da Educação, e Registro no Conselho 
de Classe. 

Reserva 

H08 
Analista Ministerial –  
Área Engenharia Civil 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Engenharia Civil, fornecido 
por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Registro no Conselho 
de Classe 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

I09 
Analista Ministerial –  
Área Comunicação 
Social - Jornalismo 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

J10 
Analista Ministerial –  

Área Informática 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Ciência da Computação 
fornecido por Instituição de Ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

K11 
Analista Ministerial –  

Área Pedagogia 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em Pedagogia ou licenciatura 
plena em Pedagogia, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- - 

Notas: 
(1) Número de vagas (incluindo-se a reserva para candidatos com deficiência e candidatos negros). 
(2) Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital. 
(3) Reserva de vagas para candidatos negros, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 6 deste Edital. 

  
Ensino Médio Completo  
Remuneração inicial: R$ 3.171,52 (três mil cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos)  
Valor da inscrição R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 

Código 
de Opção 

Cargo/Área Escolaridade/Pré-Requisitos Total de 
Vagas (1) 

Vagas reservadas a 
Candidatos com 

Deficiência(2) 

Vagas reservadas 
a Candidatos 

Negros(3) 

L12 
Técnico Ministerial - 

Administrativa 

Certificado de conclusão de ensino 
médio ou equivalente, reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 

13 + 
Cadastro de 

Reserva 
2 3 

Notas: 
(1) Número de vagas (incluindo-se a reserva para candidatos com deficiência e candidatos negros). 
(2) Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital. 
(3) Reserva de vagas para candidatos negros, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 6 deste Edital. 

 

Capítulo 5 - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
Leia-se como segue e não como constou: 
 

5.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 
37 da Constituição Federal, na Lei n.º 7.853/1989, no art. 5º, § 2º, da Lei  n.º  8.112/1990,  do Decreto n.º 3.298/1999, 
e alterações posteriores, no art. 15 da Resolução CNMP n.º 81/2012, e na Lei Estadual n.º 12.956/05 é assegurado o 
direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência. 

 
5.2   Em cumprimento à Lei Estadual n.º 12.956/05, Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e ao art. 15 da 

Resolução CNMP n.º 81,  de 31 de janeiro de 2012, ser-lhes-á reservado o percentual de, no mínimo, 10% (dez por 
cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso. 

 
5.3  Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram na definição do artigo 1º da Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 
6.949/2009) combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto nº 3.298/1999, da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, do Decreto Federal nº 8.368/2014, e do §1º do Art.2º da Resolução CNMP n.º 81,  de  31 de janeiro de 
2012. 

 
5.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 9.508/2018, 

particularmente em seu artigo 1º, participarão do Concurso de que trata este Edital em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao 
horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.  



5.4.1 Os benefícios previstos no artigo 4º, §§ 1º e 2º do referido decreto, deverão ser requeridos por escrito, 
durante o período das inscrições, conforme instruções contidas no item 5.5 deste Capítulo. 

5.4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização da prova ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido. 

 
Item 5.5, alíneas “a” e “e” 

a)  Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das inscrições, contendo a assinatura e o 
carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, comprovando a condição de pessoa com 
deficiência, anexando ao Laudo Médico as seguintes informações: nome completo, número do documento de 
identidade (RG), número do CPF e identificação do Concurso, e a opção de Cargo/Área; 

 
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio da 

documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das 
inscrições (26/10/2018), com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por 
profissional especialista nos impedimentos apresentados pelo candidato.  

 
5.10.2 A avaliação de que trata este item será realizada por equipe prevista pelo artigo 5º do Decreto Federal nº 

9.508/2018 e suas alterações, e terá caráter terminativo. 

 
Capítulo 6 - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS NEGROS 

Leia-se como segue e não como constou: 

 
6.3  O primeiro candidato negro classificado no concurso será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta, enquanto os 

demais candidatos negros classificados serão convocados para ocupar a 8ª, a 13º, a 18º e a 23º vagas, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo de 
validade do concurso. 

 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS CARGOS/ÁREA DE ANALISTA MINISTERIAL 

 
Leia-se como segue e não como constou: 

 
Legislação Aplicada ao MPPE, para todas as áreas, EXCETO JURÍDICA – Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público) e suas alterações posteriores, Lei Complementar Estadual nº 12/94 (Lei Orgânica do MPPE) e suas 
alterações posteriores. Lei nº 12.956/2005 (Dispõe Sobre os Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo do MPPE) e suas 
alterações posteriores,  Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Da 
Organização do Estado; Das Funções Essenciais à Justiça (do Ministério Público). Código Penal: Dos crimes contra a 
administração pública: dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral; dos crimes 
praticados por particular contra a administração em geral; dos crimes contra a administração da justiça, Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei nº 12.888/10), Regime Jurídico do Servidor Público Civil do Estado de Pernambuco. Lei Estadual nº 
6.123/1968, Protocolo de Feminicídio de Pernambuco (Resolução Conjunta nº 01/2018, datada de 28/08/2018, da 
Secretaria da Mulher de Pernambuco, publicada no DOE-PE, em 11/09/2018), Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e Lei 
nº 13.104/2015 (Lei do Feminicídio). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURÍDICA 

 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
Direito Penal: Aplicação da lei penal. Do Crime. Imputabilidade penal. Concurso das pessoas. Espécies de pena. Aplicação 
da pena. Efeitos da Condenação. Extinção da Punibilidade. Crimes contra a pessoa. Crimes contra a dignidade sexual. 
Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor. Crimes contra pessoas com deficiência. Crimes relativos à Criança e ao Adolescente. Crimes 
referentes ao idoso. Crimes hediondos. Crimes contra o consumidor. Crimes de tortura. Crimes de Trânsito. Crimes contra o 
meio ambiente. Estatuto do Desarmamento. Crimes referentes a drogas. Crimes referentes ao abuso de autoridade. 



Organização criminosa. Crimes relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor (Lei nº 7.716/89). 
 
Legislação Aplicada ao MPPE– Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e suas alterações posteriores, 
Lei Complementar Estadual nº 12/94 (Lei Orgânica do MPPE) e suas alterações posteriores. Lei nº 12.956/2005 (Dispõe 
Sobre os Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo do MPPE) e suas alterações posteriores. Lei nº 13.146/2015 e suas 
alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência). Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Código de Defesa do Consumidor. Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.888/10), 
Protocolo de Feminicídio de Pernambuco (Resolução Conjunta nº 01/2018, datada de 28/08/2018, da Secretaria da Mulher 
de Pernambuco, publicada no DOE-PE, em 11/09/2018), Lei nº 11.340/ 2006 (Lei Maria da Penha)  e Lei nº 13.104/2015 (Lei 
do Feminicídio). 
 
TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA ADMINISTRATIVA  

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
Legislação Aplicada ao MPPE – Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e suas alterações posteriores, 
Lei Complementar Estadual nº 12/94 e suas alterações posteriores. Lei nº 12.956/2005 e suas alterações posteriores. Lei n.º 
6.123/68 e suas alterações posteriores (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei nº 12.888/10), Protocolo de Feminicídio de Pernambuco (Resolução Conjunta nº 01/2018, datada de 
28/08/2018, da Secretaria da Mulher de Pernambuco, publicada no DOE-PE, em 11/09/2018), Lei nº 11.340/ 2006 (Lei 
Maria da Penha)  e Lei nº 13.104/2015 (Lei do Feminicídio). 
 
TÉCNICO MINISTERIAL – ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Leia-se como segue e não como constou: 

 
Noções de Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder normativo; 
poder hierárquico; poder disciplinar; poder de polícia. Serviços Públicos: conceito e princípios. Atos Administrativos: 
Conceito; Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação; Invalidação dos Atos Administrativos; Discricionariedade e 
Vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. 
Improbidade administrativa (Lei n° 8.429/1992). Licitações: (Lei nº 8.666/93 e alterações): conceito. finalidade, princípios, 
objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidades e procedimentos. Características do contrato 
administrativo. Formalização, alteração, execução e inexecução, extinção, rescisão. fiscalização do contrato. Sanção 
administrativa. Pregão presencial e eletrônico. Lei nº 10.520/2002. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. 
Processo administrativo (Lei n.º 9.784/99): das disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados. Controle da 
Administração Pública: Controle administrativo, legislativo e judicial da Administração. Parcerias entre a Administração 
pública e as organizações da sociedade civil. Responsabilidade extracontratual do Estado. 

 

 

 

 

 


