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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ÓRGÃO ESPECIAL 

ATO NORMATIVO Nº. 529-CPJ, DE 11 DE MARÇO DE 2008 
(PT. Nº. 12.027/08) 

 

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

Altera dispositivos do Regulamento do 
Concurso de Credenciamento de Estagiários 
do Ministério Público 
 

 

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 22, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de 

novembro de 1993, e tendo em vista proposta aprovada na reunião ordinária realizada em 05 

de março de 2008, apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, acolhendo sugestões 

emanadas do Conselho Superior do Ministério Público, resolve: 

 

Art. 1º. O Regulamento do Concurso de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público, 

aprovado pelo Ato Normativo nº. 72/95-CPJ, de 26 de outubro de 1995, com a redação dada 

pelos Atos Normativos nº. 271/01-CPJ, nº. 282/02-CPJ e nº. 294/02-CPJ, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

 

I – "Art. 3º. ..................................................................................... 

...................................................................................................... 

Parágrafo único. A comprovação de que trata o inciso V poderá ser feita em até 120 (cento e 

vinte) dias após o credenciamento, enquanto que a correspondente ao inciso V, até o início 

do ano letivo imediato à abertura do concurso, hipóteses em que o credenciamento terá 

caráter provisório. (NR)" 

 

II – "Art. 31. ................................................................................... 

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

prazos que vierem a ser fixados pelo Conselho Superior do Ministério Público, os seguintes 

documentos: (NR) 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

§ 3º. Poderá o Conselho Superior do Ministério Público admitir que a comprovação a que se 

refere o inciso IV do § 1º seja feita até 120 (cento e vinte) dias após o credenciamento, 

hipótese em que se exigirá que o candidato apresente, juntamente com os demais 
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documentos mencionados em tal dispositivo, atestado de boa saúde firmado por médico de 

sua confiança, caso em que o credenciamento terá caráter provisório, cessando-se o estágio 

automaticamente, se a comprovação não for feita no tempo fixado. (NR)" 

 

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

 

 

São Paulo, 11 de março de 2008. 

 

Rodrigo César Rebello Pinho 

Procurador-Geral de Justiça e 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, p.52, de 12 de março de 2008 

  

 

 


