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EDITAL Nº 214/2019 
 
  

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO aos interessados que será realizada a Reunião Pública da Comissão 
de Concurso para identificação das Provas Discursivas, no dia 11 de setembro de 2019, 
às 9h, no Auditório Afonso Garcia Tinoco do Ministério Público do Estado da Bahia, 
situado na 5ª Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta capital, ao 
tempo em que divulga o calendário de atividades a seguir. 

   
Salvador, 29 de agosto de 2019. 

  
CLEONICE DE SOUZA LIMA 

Procuradora de Justiça 
Presidente da Comissão de Concurso 

  
   

CALENDÁRIO DO CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - ANO 
2018 

 

ATIVIDADES PERÍODO 

REUNIÃO PÚBLICA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS 
DISCURSIVAS 11/09/2019 

Publicação da nominata dos candidatos aprovados nas Provas 
Discursivas 13/09/2019 

Prazo para ingressar on line com pedido de reconsideração das 
Provas Discursivas 16 e 17/09/2019 

Publicação do resultado das Provas Discursivas após exame 
dos pedidos de reconsideração e convocação dos aprovados 
para inscrição definitiva 

25/09/2019 

INSCRIÇÃO DEFINITIVA 30/09 e 1º/10/2019 

Publicação da relação nominal dos candidatos inscritos e das 
inscrições definitivas indeferidas 09/10/2019 

Prazo para interposição de recurso das inscrições definitivas 
indeferidas  10 e 11/10/2019 



Publicação do resultado dos recursos das inscrições definitivas 
indeferidas e convocação para a Prova Oral dos candidatos 
aprovados nas Provas Discursivas e que tiveram as inscrições 
definitivas deferidas 

15/10/2019 

APLICAÇÃO DA PROVA ORAL 21/10 a 1º/11/2019 

Publicação da lista dos aprovados nas Provas Orais 05/11/2019 

Prazo para ingressar on line com pedido de recontagem da 
pontuação atribuída na Prova Oral 06 e 07/11/2019 

Publicação do resultado dos pedidos de recontagem da 
pontuação atribuída na Prova Oral 13/11/2019 

Publicação da nota final considerando as notas obtidas em 
todas as fases e a pontuação dos títulos. 13/11/2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 20/12/2019 

  

Obs.:   

1. Antes do Resultado Final, mediante convocação que será divulgada 
posteriormente, o candidato incluído na lista especial de pessoa com 
deficiência deverá submeter-se à perícia médica para verificação da 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo, bem como, os candidatos classificados inscritos para as vagas 
reservadas à população negra, serão submetidos a entrevista perante 
comissão especial formada para avaliação da veracidade das 
declarações de pertencimento à população negra; 

2. CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÃO COM DIVULGAÇÃO PRÉVIA. 
 


