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A-SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.149/19-CPJ, DE 11 DE ABRIL DE 2019. 

(PROTOCOLADO Nº 27.161/19) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019. 

 Altera a Resolução nº 662/2010-PGJ, de 8 de 
outubro de 2010, que fixa as atribuições e os 
demais requisitos necessários à investidura 
nos cargos efetivos, nos cargos em comissão 
e nas funções de confiança do Quadro de 
Pessoal do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea 

d, do inciso V, do art. 19, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

e o parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 1.118, de 1º de Junho de 

2010; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os requisitos para investidura nos cargos de 

Auxiliar de Promotoria (AUP), nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual nº 1.118 de 01 de Junho de 2010, RESOLVE expedir a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - O requisito de escolaridade previsto no Anexo II a que se refere o art. 2º do Resolução 

nº 662/2010-PGJ, de 8 de outubro de 2010, para a investidura nos cargos de Auxiliar de 

Promotoria I, nas especialidades “Administrativo” (AUP-1.01), “Gráfico” (AUP-1.02), 

“Eletricista” (AUP-1.03), “Encanador” (AUP-1.04), “Marceneiro” (AUP-1.05), “Pedreiro” (AUP-

1.06), “Pintor” (AUP-1.07), “Serralheiro” (AUP-1.08), de Auxiliar de Promotoria II, na 

especialidade “Administrativo” (AUP-2.01), e de Auxiliar de Promotoria III, na especialidade 

“Motorista” (AUP 3.01), fica alterado de “Nível Básico” para “Nível Fundamental”. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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