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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ÓRGÃO ESPECIAL 

ATO NORMATIVO Nº 294-CPJ, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002 
(PTS. NºS 24.712/90, 21.404/00, 32.875/01 E 88.799/02) 

 

Revogado pelo Ato (N) 621/2009-PGJ/CPJ, 
21/12/2009 

Altera dispositivos do Regulamento do 
Concurso de Credenciamento de Estagiários 
do Ministério Público, aprovado pelo Ato 
Normativo nº 72-CPJ, de 26 de outubro de 1995 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 22, inciso XV, e 23 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e tendo em vista deliberação 

ocorrida na reunião ordinária de 6 de novembro de 2002, RESOLVE EDITAR O SEGUINTE 

ATO NORMATIVO: 

 

Art. 1º. Os dispositivos a seguir indicados do Regulamento do Concurso de Credenciamento 

de Estagiários do Ministério Público, aprovado pelo Ato Normativo nº 72-CPJ, de 26 de 

outubro de 1995, com as alterações que foram feitas pelos Atos Normativos nº 271-CPJ, de 

19 de setembro de 2001, e nº 282-CPJ, de 22 de maio de 2002, passam a ter a seguinte 

redação:  

 

I - artigo 9º: 

 

"Art. 9º. Após a publicação dos resultados da prova escrita, em prazo estabelecido pelo 

edital, os candidatos aprovados deverão apresentar, no original ou em cópia autenticada, os 

títulos que possuam." 

 

II - parágrafo único do artigo 14: 

 

"Parágrafo único. Será automaticamente desclassificado o candidato que não obtiver nota 

igual ou superior a 5 (cinco) na prova escrita." 

 

III - artigo 18: 

 

"Art. 18. Serão considerados, especialmente, os seguintes títulos: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/621.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/072compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/072compilado.pdf
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I - títulos universitários ou graus acadêmicos; 

 

II - curso de informática ou de datilografia; 

 

III - cursos de línguas estrangeiras; 

 

IV - outros cursos, na área jurídica, que tenham relação com as atribuições do estagiário." 

 

IV - artigo 20: 

 

"Art. 20. A classificação final dos candidatos será obtida pela nota da prova escrita, 

acrescida da soma de pontos conferidos aos títulos apresentados na forma do art. 18." 

 

V - § 1º do artigo 31: 

 

"§ 1º. Para o credenciamento, os estagiários aprovados no concurso deverão apresentar, no 

prazo do respectivo edital, os seguintes documentos: 

 

I - comprovante de que está em dia com as obrigações militares; 

 

II - comprovante de que está em gozo dos direitos políticos; 

 

III - atestado de boa conduta firmado por membros do Ministério Público, do Poder Judiciário 

ou por professor da faculdade de Direito por ele cursada; 

 

IV - comprovante de que goza de boa saúde, após inspeção realizada por órgão médico 

oficial; 

 

V - declaração expedida pela faculdade de Direito, oficial ou reconhecida, que comprove 

estar o aluno matriculado a partir do antepenúltimo ano do curso, ou, para as séries e 

semestres subseqüentes do curso, sem dependência de aprovação de mais de uma 

disciplina de período anterior;  

 

VI - histórico escolar relativo ao curso de Direito; 
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VII - certidão de horário das aulas da série em que se encontra matriculado; 

 

VIII - prova de residência; 

 

IX - declaração indicando a atividade pública ou particular que exerce, com menção ao local 

e horário do trabalho; 

 

X - 2 (duas) fotos datadas e recentes de tamanho 3/4 cm;  

 

XI - certidão expedida pelos cartórios distribuidores criminais das comarcas onde o 

estagiário tiver residido nos 5 (cinco) anos anteriores à data da abertura do concurso de 

credenciamento." 

 

Art. 2º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.112, n.216, p.21, de 12 de novembro de 2002. 

  

  

 

 


