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EDITAL Nº 241/2019 

 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos dos arts. 29 e 30, do Regulamento do Concurso, aprovado pela Resolução nº 142/2017, 
do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, publicada no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJe, de 22 de setembro de 2017, alterada pelas Resoluções nº 001/2018 e 
050/2018, publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, de 31 de janeiro de 2018 e 04 de abril de 
2018, respectivamente,  RESOLVE CONVOCAR para a realização da Inscrição Definitiva os 
candidatos relacionados no Edital nº 227/2019, na forma a seguir:  

I – O requerimento da inscrição definitiva dos candidatos aprovados nas provas escritas, 
Preambular e Discursivas, conforme prévia publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no 
endereço eletrônico www.mpba.mp.br, deverá ser formalizado em modelo próprio, fornecido no 
site do concurso e apresentado pessoalmente, ou por meio de procurador com poderes 
específicos, na Secretaria do certame,  instruído com os seguintes documentos, dentre outros 
eventualmente exigidos no Edital do Concurso: 
a) curriculum vitae (sendo igualmente válido o Currículo Lattes) relatando as informações 
pessoais, acadêmicas e profissionais do candidato; 
b) relação, digitada ou datilografada, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, dos títulos e 
respectivos documentos comprobatórios, em cópias autenticadas ou conferidas pela Secretaria 
da Comissão de Concurso. Em caso de dúvida, a Comissão de Concurso, a qualquer momento, 
poderá determinar a exibição do documento original; 
c) diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação;  
d) cédula de identidade ou documento equivalente, CPF, título eleitoral e comprovante de que se 
mantém atualizado com os deveres políticos; 
e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, ou carta-patente; 

f) certidão dos setores de distribuição criminal dos lugares em que tenha residido nos últimos 5 
(cinco) anos, da Justiça Federal, Justiça Estadual (inclusive Militar, se houver), Justiça 
Eleitoral e Justiça Militar da União; 

g) declarações firmadas por membros do Ministério Público, magistrados, advogados, 
professores universitários ou dirigentes de órgãos da administração pública, no total de 3 (três), 
acerca da idoneidade moral do candidato; 
h) certidão válida relativa aos assentos funcionais, expedida pelo órgão próprio, no caso de ser o 
candidato servidor púbico; 
i) 03 (três) fotografias iguais, recentes e sem uso anterior, no tamanho 3 x 4, devidamente 
datadas há menos de três meses.       

Os documentos constantes dos itens “c”, “d” e “e” deverão ser entregues em cópias 
autenticadas ou cópias a serem apresentadas junto com o original para conferência pela 
Secretaria da Comissão de Concurso ou cópias acompanhadas de declaração de autenticidade 
dos documentos assinada pelo próprio candidato. 



 II - A documentação supra referenciada, após conferência da apresentação pela 
Secretaria da Comissão de Concurso, ressalvada sua análise a posteriori, nos termos do art. 30 
do regulamento, juntamente com o Requerimento de Inscrição Definitiva, deverá ser 
protocolizada no Protocolo Geral do Ministério Público, situado à 5ª Avenida, nº 750, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, nos dias 30 de setembro, 1º a 03 de outubro de 
2019, no horário das 08h às 12h e das 13h às 18h.  

III - Os candidatos que vierem lograr êxito nos pedidos de reconsideração e, sendo 
aprovados para a fase seguinte, a inscrição definitiva ocorrerá no mesmo endereço e horários, 
dias 04 e 07 de outubro de 2019, conforme já divulgado no Edital nº 239/2019, publicado no 
DJe, de 25 de setembro de 2019. 

IV - A relação nominal dos candidatos inscritos e das inscrições definitivas indeferidas 
será publicada no Diário da Justiça Eletrônico e no endereço www.mpba.mp.br, na data provável 
de 09 de outubro de 2019. 

  
Salvador, 26 de setembro de 2019. 

  
CLEONICE DE SOUZA LIMA 

Procuradora de Justiça 
Presidente da Comissão de Concurso 

 
 
  
 


