
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 

CARGOS DO QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 MPGO, DE 25 DE JANEIRO DE 2022  
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a seguinte retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 

1. No item 14, subitens 14.1, 14.11, 14.17 e 14.18, ONDE SE LÊ:  

14.1 Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original em frente e 
verso) em campo específico no link de inscrição, das 10h do dia 31 de janeiro de 2022 até as 23h59 
do dia 07 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo22. 

14.11 A avaliação de títulos valerá no máximo 5,00 pontos, para todos os cargos. 

14.17 Para os cargos de Nível Superior, serão considerados os seguintes títulos: 

 

ALÍNEA TÍTULOS AVALIADOS 
VALOR DE 

CADA TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
COMPROVAÇÃO 

I 

Pós-Graduação Lato Sensu 
(mínimo de 360 horas) na área 
específica do cargo 
pretendido. 

0,5 ponto 0,5 ponto 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo 
com histórico escolar, carga horária e 
descrição sumária da tese. 

II 
Pós-Graduação Stricto Sensu - 
Mestrado na área específica 
do cargo pretendido. 

1,5 ponto 1,5 ponto 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo 
com histórico escolar, carga horária e 
descrição sumária da tese. 

III 
Pós-Graduação Stricto Sensu - 
Doutorado na área específica 
do cargo pretendido. 

2,0 pontos 2,0 pontos 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo 
com histórico escolar, carga horária e 
descrição sumária da tese. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
14.18 Para os cargos de Nível Médio, serão considerados os seguintes títulos:  

ALÍNEA TÍTULOS AVALIADOS 
VALOR DE 

CADA TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
COMPROVAÇÃO 

I Curso de Graduação  1,50 ponto 1,50 ponto 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo com 
histórico escolar, carga horária e descrição 
sumária da tese. 

II Curso Técnico de Nível Médio 2,50 pontos 2,50 pontos 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo com 
histórico escolar e descrição sumária da 
tese. 

 LEIA-SE:  
14.1 Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original em frente e 
verso) em campo específico no link de inscrição, das 10h do dia 31 de janeiro de 2022 até as 23h59 
do dia 21 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo22. 

14.11 A avaliação de títulos valerá no máximo 5,50 pontos para os cargos de nível superior e 
3,50 pontos para os cargos de nível médio.  

14.17 Para os cargos de Nível Superior, serão considerados os seguintes títulos: 

ALÍNEA TÍTULOS AVALIADOS 
VALOR DE 

CADA TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
COMPROVAÇÃO 

I 
Pós-Graduação Lato Sensu 
(mínimo de 360 horas) na área 
específica do cargo pretendido. 

0,5 ponto 0,5 ponto 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo com 
histórico escolar, carga horária e descrição 
sumária da tese. 

II 
Pós-Graduação Stricto Sensu - 
Mestrado na área específica do 
cargo pretendido. 

1,5 ponto 1,5 ponto 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo com 
histórico escolar, carga horária e descrição 
sumária da tese. 

III 
Pós-Graduação Stricto Sensu - 
Doutorado na área específica do 
cargo pretendido. 

2,0 pontos 2,0 pontos 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo com 
histórico escolar, carga horária e descrição 
sumária da tese. 

IV 
Tempo de Serviço prestado ao 
Ministério Público do Estado de 
Goiás 

0,5 ponto para 
cada ano 
completo 

1,5 ponto 

Certidão de Tempo de serviço público em 
cargo efetivo do Ministério Público do 
Estado de Goiás, conforme disposto no 
artigo 17, caput, da Lei Estadual nº 13.162, 
de 5 de novembro de 1997. 

 



 
 
 
 
 
 
14.18 Para os cargos de Nível Médio, serão considerados os seguintes títulos:  

ALÍNEA TÍTULOS AVALIADOS 
VALOR DE 

CADA TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
COMPROVAÇÃO 

I Curso de Graduação  2,00 pontos 2,00 pontos 

Diploma ou certificado devidamente 
registrado, ou declaração do mesmo 
com histórico escolar, carga horária e 
descrição sumária da tese. 

II 
Tempo de Serviço prestado ao 
Ministério Público do Estado 
de Goiás 

0,5 ponto 
para cada ano 

completo 
1,5 ponto 

Certidão de Tempo de serviço público 
em cargo efetivo do Ministério Público 
do Estado de Goiás, conforme disposto 
no artigo 17, caput, da Lei Estadual nº 
13.162, de 5 de novembro de 1997. 

 

2. No item 16, subitem 16.5, ONDE SE LÊ:  
 

16.5 Para fins de verificação dos critérios mencionados nos subitens 16.3 e 16.4, os candidatos 
deverão fazer o upload do documento comprobatório no link de inscrição, no site 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo22. 

LEIA-SE:  

16.5 Para fins de verificação dos critérios mencionados nos subitens 16.3 e 16.4, os candidatos 
deverão fazer o upload do documento comprobatório em link que será disponibilizado em 
momento oportuno no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo22. 
 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Goiânia, 15 de fevereiro de 2022. 

 

AYLTON FLÁVIO VECHI 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 


