
 

 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

ATO NORMATIVO Nº 353/2004 - PGJ, DE 03 DE JUNHO DE 2004 
 
REVOGADO pelo Ato (N) nº 545-PGJ/CPJ 

de 14/08/2008 
Acrescenta dispositivo ao Regulamento do Concurso de 
Ingresso à Carreira do Ministério Público do Estado de São 
Paulo 

  
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no exercício da 
atribuição que lhe é conferida pelo artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 
novembro de 1993, e CONSIDERANDO a deliberação tomada na reunião extraordinária realizada em 19 de 
maio de 2004, RESOLVE:  
 
Art. 1º. O Regulamento do Concurso Público de Ingresso à Carreira do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, aprovado pelo Ato Normativo nº 82-CPJ, de 14 de fevereiro de 1996, com a redação dada pelos Atos 
Normativos nº 99-CPJ, de 14 de outubro de 1996, nº 148-CPJ, de 15 de julho de 1998, nº 175-CPJ, de 05 de 
março de 1999, nº 200-CPJ, de 25 de agosto de 1999, e nº 239-CPJ, de 30 de agosto de 2000, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 
 
I - um artigo 9º - A: 
"Art. 9º-A. É assegurada ao candidato, ao término do horário de duração da prova preambular referido no 
caput do artigo 9º deste regulamento, a obtenção do caderno de perguntas e as anotações que tiver 
consignado sobre as respostas por ele apresentadas. (AC)" 
 
II - um artigo 14-A: 
"Art. 14-A. É assegurada ao candidato, ao término do horário de duração da prova escrita referido no caput 
do artigo 13 deste regulamento, a obtenção do caderno de perguntas e as anotações que tiver consignado 
sobre as respostas por ele apresentadas.(AC)" 
 
Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 4 de junho de 2004. 
 
 


