
 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 
ATO N. 334/2022/PGJ 
Dispõe sobre transformação de cargo efetivo e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Transformar o cargo efetivo de Auxiliar do Ministério Público I, do grupo de atividades de nível básico - ANB, em cargo
efetivo de Auxiliar do Ministério Público, do grupo de atividades de nível médio - ANM, vago em decorrência da aposentadoria
da servidora Miriam Jacques Schmidt. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 342/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora LANNA GABRIELA BRUNING SIMONI, nascida em 31 de março de 1990, para
exercer o cargo de 3ª Promotora de Justiça Substituta da 3ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de
Joinville. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 343/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor THIAGO MOURA FURTADO, nascido em 6 de maio de 1989, para exercer o cargo de
1º Promotor de Justiça Substituto da 4ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Rio do Sul. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 344/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor ALBERT MEDEIROS KARL, nascido em 17 de abril de 1986, para exercer o cargo de
2º Promotor de Justiça Substituto da 9ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Concórdia. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 345/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor RAFAEL DUTRA SILVEIRA MARTINS, nascido em 22 de julho de 1994, para exercer
o cargo de 3º Promotor de Justiça Substituto da 2ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Blumenau. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 346/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor JOSÉ DA SILVA JUNIOR, nascido em 15 de janeiro de 1991, para exercer o cargo de
1º Promotor de Justiça Substituto da 12ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Criciúma. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 347/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora LILIANA SCHUELTER VANDRESEN, nascida em 15 de janeiro de 1990, para
exercer o cargo de 2ª Promotora de Justiça Substituta da 11ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de
Tubarão. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 348/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor LUCAS GABRIEL SCHEIDWEILER, nascido em 11 de abril de 1994, para exercer o
cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 5ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de São Bento do
Sul. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 349/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora BRUNA VIEIRA PRATTS, nascida em 11 de outubro de 1993, para exercer o cargo
de 1ª Promotora de Justiça Substituta da 23ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Araranguá. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 350/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor TIAGO PRECHLHAK FERRAZ, nascido em 6 de setembro de 1992, para exercer o
cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 6ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Canoinhas. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 351/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor MARCO AURELIO MOROSINI, nascido em 20 de março de 1989, para exercer o
cargo de 2º Promotor de Justiça Substituto da 12ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Criciúma. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 352/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor EDUARDO DA SILVA FAGUNDES, nascido em 18 de janeiro de 1996, para exercer o
cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 10ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Lages. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 3

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



ATO N. 353/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor GABRIEL CAVALETT, nascido em 6 de abril de 1990, para exercer o cargo de 1º
Promotor de Justiça Substituto da 13ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Chapecó. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 354/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora LAURA AYUB SALVATORI, nascida em 9 de agosto de 1996, para exercer o cargo
de 2ª Promotora de Justiça Substituta da 10ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Lages.Art. 2º Este
ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 355/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora FERNANDA DE ÁVILA MOUKARZEL, nascida em 7 de junho de 1991, para exercer
o cargo de 2ª Promotora de Justiça Substituta da 7ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Joaçaba. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 356/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora EDILEUSA DEMARCHI, nascida em 10 de junho de 1983, para exercer o cargo de 2ª
Promotora de Justiça Substituta da 4ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Rio do Sul.Art. 2º Este ato
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 357/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
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RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor MARCOS JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, nascido em 9 de novembro de 1990, para
exercer o cargo de 2º Promotor de Justiça Substituto da 13ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de
Chapecó. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 358/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor GUSTAVO MORETTI STAUT NUNES, nascido em 27 de dezembro de 1993, para
exercer o cargo de 2º Promotor de Justiça Substituto da 15ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de
Xanxerê. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 359/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor LEONARDO LORENZZON, nascido em 22 de agosto de 1992, para exercer o cargo
de 1º Promotor de Justiça Substituto da 15ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Xanxerê. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 360/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor KHALIL NOGUEIRA NICOLAU, nascido em 11 de novembro de 1991, para exercer o
cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 9ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Concórdia. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 361/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor PEDRO FRANCISCO MOSIMANN DA SILVA, nascido em 27 de fevereiro de 1992,

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 5

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



para exercer o cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 8ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de
Curitibanos. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 362/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora RAQUEL MARRAMON DA SILVEIRA, nascida em 30 de maio de 1990, para exercer
o cargo de 1ª Promotora de Justiça Substituta da 7ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Joaçaba. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 363/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora JULIANA GOULART FERREIRA, nascida em 12 de julho de 1989, para exercer o
cargo de 2ª Promotora de Justiça Substituta da 6ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Canoinhas. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 364/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, o Doutor LUCAS BRÖERING CORRÊA, nascido em 27 de março de 1988, para exercer o
cargo de 1º Promotor de Justiça Substituto da 17ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de Videira. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 365/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora ANA CAROLINA SCHMITT, nascida em 8 de setembro de 1996, para exercer o
cargo de 1ª Promotora de Justiça Substituta da 14ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de São Miguel do
Oeste. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 366/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para a carreira do Ministério Público e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XIV, alínea "c", da
Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, por concurso, a Doutora VANESSA RODRIGUES FERREIRA, nascida em 13 de dezembro de 1990, para
exercer o cargo de 2ª Promotora de Justiça Substituta da 14ª Circunscrição do Ministério Público, com sede na Comarca de São
Miguel do Oeste. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
ATO N. 368/2022/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para exercer cargo de provimento comissionado e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, pelo art. 19,
inciso XIV, alínea "d", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, e 
CONSIDERANDO as disposições nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei n. 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 
RESOLVE: 
Art. 1º Nomear AMANDA ELAINE MARTINAZZO, nascida em 29 de julho de 1997, para exercer o cargo de Assistente de
Promotoria de Justiça, nível CMP-1, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Ministério Público, previsto na Lei
Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019, vago em decorrência da exoneração do servidor Fabio Alex Dunser. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
EDITAL N. 139/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em ADMINISTRAÇÃO no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
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1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7  O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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candidatos. 
3.7.8  A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidade; c) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10. Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
4.1 DA HABILITAÇÃO 
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4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2. A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital. Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3. A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
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5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1. Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1 Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
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7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em ADMINISTRAÇÃO dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em ADMINISTRAÇÃO dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de
acordo com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em ADMINISTRAÇÃO no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em ADMINISTRAÇÃO, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar
termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em ADMINISTRAÇÃO, declaração de que pode dispor, dentro do horário normal
de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio exclusivamente no
Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional que comprove
aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; e c) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários.Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 
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- Para cursos com duração de 4 anos 
- Para cursos com duração de 2 anos 
Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022.ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICOLÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos,
hifenização (conforme Acordo Ortográfico 2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso¹ Fase no curso²

Araranguá 0 1 2ª a 6ª 2ª

Brusque 0 1 2ª a 6ª 2ª

Caçador 1 0 2ª a 6ª 2ª

Capital 17 37 2ª a 6ª 2ª

Concórdia 0 1 2ª a 6ª 2ª

Itajaí 0 1 2ª a 6ª 2ª

Joinville 0 1 2ª a 6ª 2ª

Palhoça 0 1 2ª a 6ª 2ª

São José 0 1 2ª a 6ª 2ª

Videira 0 1 2ª a 6ª 2ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
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Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 14

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026
Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024

UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 

[1] O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as
disciplinas cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo:
a nota 8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
EDITAL N. 140/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em ARQUIVOLOGIA no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 16

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7  O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
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geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10 Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2 A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
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edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
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pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em ARQUIVOLOGIA dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em ARQUIVOLOGIA dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de acordo
com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em ARQUIVOLOGIA no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em ARQUIVOLOGIA, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar
termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em ARQUIVOLOGIA, declaração de que pode dispor, dentro do horário normal
de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio exclusivamente no
Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional que comprove
aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; ec) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
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10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários.Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022. 
ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Palhoça 2 0 2ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
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ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023
ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026
Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027

UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026
Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024

UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
 

[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
EDITAL N. 141/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em BIBLIOTECONOMIA no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7  O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 27

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10 Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2 A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital. Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
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pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
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6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1 Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em BIBLIOTECONOMIA dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em BIBLIOTECONOMIA dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de
acordo com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em BIBLIOTECONOMIA no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em BIBLIOTECONOMIA, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar
termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em BIBLIOTECONOMIA, declaração de que pode dispor, dentro do horário
normal de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio
exclusivamente no Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional
que comprove aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; ec) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
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figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários.Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022.ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Capital 2 2 2ª a 6ª

Palhoça 0 1 2ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026
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ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
 

[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
 
EDITAL N. 142/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS no âmbito do
Ministério Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7  O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
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3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10 Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2 A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital. Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5. Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
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4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
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concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS dar-
se-á segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de
acordo com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c)
firmar termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; ee) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS, declaração de que pode dispor, dentro do horário
normal de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio
exclusivamente no Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional
que comprove aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; ec) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
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10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários.Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/05/2022.ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Capital 5 10 2ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 40

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
 

[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
 
EDITAL N. 143/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio na área de INFORMÁTICA das seguintes graduações:
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no âmbito do Ministério Público de

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7 O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidade; c) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
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3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10 Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2 A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas, disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
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4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
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em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em INFORMÁTICA dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em INFORMÁTICA dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de acordo
com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em INFORMÁTICA no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante deverá:a)
estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de graduação
em INFORMÁTICA, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar termo de
compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar, quando for o
caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de certificado de
matrícula em curso de graduação em INFORMÁTICA, declaração de que pode dispor, dentro do horário normal de expediente,
de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio exclusivamente no Ministério Público
de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional que comprove aptidão clínica para o
exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; e c) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
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10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários.Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

1-Para cursos com duração de 4 anos 
2-Para cursos com duração de 2 anos 
Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022. 
ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso¹ Fase no curso²

Blumenau 0 1 2ª a 6ª 2ª

Capital 3 8 2ª a 6ª 2ª

Chapecó 0 1 2ª a 6ª 2ª

Criciúma 0 1 2ª a 6ª 2ª

Lages 0 2 2ª a 6ª 2ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
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COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023
Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC

SP)
06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026
UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
EDITAL N. 144/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em JORNALISMO no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2. Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6 Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7 O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
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vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10. Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2. A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
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pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
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6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1 Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em JORNALISMO dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em JORNALISMO dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de acordo
com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em JORNALISMO no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante deverá:a)
estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de graduação
em JORNALISMO, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar termo de
compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar, quando for o
caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de certificado de
matrícula em curso de graduação em JORNALISMO, declaração de que pode dispor, dentro do horário normal de expediente,
de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio exclusivamente no Ministério Público
de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional que comprove aptidão clínica para o
exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; e c) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
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figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022. 
ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICOLÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos,
hifenização (conforme Acordo Ortográfico 2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Capital 1 7 4ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026
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ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO VFORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 

[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
EDITAL N. 145/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em LETRAS PORTUGUÊS no âmbito do
Ministério Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5 Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2 Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5 Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente
Edital.3.7.6. Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa
qualidade.3.7.7       O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital,
participará do credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas,
à avaliação, aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos
os demais candidatos.3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas
com deficiência aos locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que
dependam, mediante prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência
que necessitar de condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870,
de 12 de janeiro de 2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade
na resolução dela, deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições
constante no item 2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova
deverá apresentar requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja
justificativa deverá estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos
de que tratam as alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos.3.8 INSCRIÇÃO
PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros
aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração
constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga
reservada.3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais.
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.3.8.4 Os candidatos negros
poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
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que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10. Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2 A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3 A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
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4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 65

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1 Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em LETRAS PORTUGUÊS dar-
se-á segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em LETRAS PORTUGUÊS dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de
acordo com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em LETRAS PORTUGUÊS no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em LETRAS PORTUGUÊS, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c)
firmar termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; e e) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em LETRAS PORTUGUÊS, declaração de que pode dispor, dentro do horário
normal de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio
exclusivamente no Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional
que comprove aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; ec) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
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moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022. 
ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICOLÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos,
hifenização (conforme Acordo Ortográfico 2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Capital 1 2 4ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023
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Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 

[1]  O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as
disciplinas cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo:
a nota 8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
EDITAL N. 146/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em PUBLICIDADE no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no
Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5. Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1. Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2. Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa
Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4  A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5. Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6. Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7  O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
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geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10. Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2. A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3. A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5 Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7 Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
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edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10 Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11 Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12 Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2 Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1 Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
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pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1 Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em PUBLICIDADE dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4 Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em PUBLICIDADE dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de acordo
com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em PUBLICIDADE no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante deverá:a)
estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de graduação
em PUBLICIDADE, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar termo de
compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar, quando for o
caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; ee) apresentar, além de certificado de
matrícula em curso de graduação em PUBLICIDADE, declaração de que pode dispor, dentro do horário normal de expediente,
de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio exclusivamente no Ministério Público
de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional que comprove aptidão clínica para o
exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; e c) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
figurar na lista de credenciamento. 
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10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022.ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarcas  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Capital 1 2 4ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023

EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
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ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023
ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026
Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027

UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026
Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024

UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025
URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 

[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
 
EDITAL N. 147/2022 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS designada pela Portaria n. 1051, de 12 de abril de 2021, do Procurador-
Geral de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo art. 25 do Ato n. 801/2016/PGJ, torna pública a realização de
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em SERVIÇO SOCIAL no âmbito do Ministério
Público de Santa Catarina, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo público de credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, pelas normas estabelecidas no

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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Ato n. 801/2016/PGJ, bem como pela Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.2 O processo público de credenciamento de caráter classificatório e eliminatório visa à formação de cadastro de estudantes
que possuam o conhecimento técnico mínimo exigido neste edital para a realização de estágio de graduação em Áreas Diversas
do Direito no Ministério Público de Santa Catarina. 
1.3 O processo público de credenciamento será realizado em duas etapas: uma de habilitação por meio do índice de mérito
acadêmico acumulado do curso de graduação exigido neste edital e outra de realização de prova objetiva para os candidatos
habilitados selecionados nas Comarcas. 
1.4 O estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares do Ministério
Público e não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina. 
1.5 A duração do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito não poderá exceder a 2 (dois) anos, consecutivos ou
alternados, salvo se se tratar de pessoa com deficiência. 
1.6 A jornada de atividades do estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de 20 (vinte) horas semanais. 
1.7 As atribuições básicas do estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito estão previstas no art. 73 da Lei
Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019. 
1.8 O valor da bolsa de estágio de graduação em Áreas Diversas do Direito é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais),
acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
2 DO CRONOGRAMA 
2.1 O processo público de credenciamento realizar-se-á de acordo com o cronograma provisório apresentado a seguir: 

2.2 O cronograma provisório está sujeito a alterações, as quais, se ocorrerem, serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina. 
3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e certificar-se de que sua instituição de ensino é
conveniada com o Ministério Público de Santa Catarina, disponível no Anexo III deste edital e que atenderá a todos os
requisitos exigidos para o ingresso e para o exercício das funções de estagiário de graduação em Áreas Diversas do Direito,
conforme estabelecido no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, caso venha a
ser escolhido para prover vaga de estágio no Ministério Público de Santa Catarina. 
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio oficial do Ministério Público de Santa
Catarina (www.mpsc.mp.br), no período compreendido entre às 13:00 horas do primeiro dia e às 19:00 horas do último dia
previsto para as inscrições. 
3.3 Para se inscrever no processo público de credenciamento, deverá o candidato preencher o formulário eletrônico de
inscrição, informando os dados que lhe forem solicitados, sob as penas da lei, indicando no máximo duas comarcas para as
quais deseja concorrer ao credenciamento, conforme definido no Anexo I deste edital. Salienta-se que, após a seleção do
estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas das Comarcas. 
3.4. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.5. Após o prazo de inscrição, não será permitida a alteração das Comarcas indicadas para concorrer ao credenciamento.  
3.6 A Comissão de Seleção de Estagiários não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.7 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
3.7.1. Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho
de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), cujas deficiências estão especificadas no Decreto n. 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 e Lei n. 12.764/2012, e, em campo próprio do Formulário de Inscrição, declararem a opção por concorrer à
vaga reservada. 
3.7.2. Após realizar a sua inscrição, o candidato com deficiência deverá, até o término do prazo do período das inscrições, fazer
o upload, no campo específico no Portal dos Estagiários, do atestado ou do relatório médico detalhado, emitido há no máximo 1
(um) ano da data de início das inscrições, que indique a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência à
Classificação Internacional de Doenças (CID), onde deverá constar a provável causa. 
3.7.2.1 Os candidatos que optarem por concorrer no certame atestando a condição de pessoa com deficiência deverão
encaminhar o Formulário de Caracterização como Pessoa com Deficiência, conforme Anexo V. 
3.7.3  A condição de pessoa com deficiência será examinada por médico do trabalho a serviço deste Ministério Público de Santa

ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO
Inscrições 09/05/2022 a 27/05/2022
Validação dos índices de desempenho acadêmico apresentados 30/05/2022 a 31/05/2022
Publicação das inscrições habilitadas 01/06/2022
Publicação das inscrições habilitadas - Pessoas com Deficiência 01/06/2022
Publicação das inscrições de candidatos autodeclarados na condição de negro 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso à lista de inscrições habilitadas 02/06/2022
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Catarina, que, de posse do atestado ou relatório médico fornecido pelo candidato, emitirá parecer acerca do atendimento das
condições presentes no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (Decreto Legislativo n. 186, de 9 de junho de 2008 e Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como da
razoabilidade do pedido de condição diferenciada para realização da prova. 
3.7.4 A Comissão do Credenciamento, à vista do parecer técnico emitido pelo profissional da saúde mencionado, decidirá sobre
a inscrição do candidato que deseja concorrer à vaga reservada e sobre o pedido de condição diferenciada para realização da
prova. 
3.7.5. Na data provável definida no cronograma, será publicado no site www.mpsc.mp.br comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. 
3.7.6. Será processada, como de candidato sem deficiência, a inscrição requerida que invoque tal condição, mas deixe de
atender, em seus exatos termos, às exigências previstas neste Edital, ou tenha sido indeferida a sua inscrição nessa qualidade. 
3.7.7 O candidato com deficiência, resguardadas as condições diferenciadas requeridas na forma do Edital, participará do
credenciamento em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação,
aos critérios de aprovação, aos dias, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. 
3.7.8 A Comissão de Seleção de Estagiários adotará as providências necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos
locais de realização das provas, mas incumbirá a estas trazer os equipamentos e instrumentos de que dependam, mediante
prévia autorização do Presidente da Comissão, observando-se o seguinte: a) o candidato com deficiência que necessitar de
condições especiais para a realização da prova, observados os termos do art. 39 da Lei estadual n. 12.870, de 12 de janeiro de
2004, vedadas aquelas que possam ferir o sigilo na identificação da prova ou a igualdade de oportunidade na resolução dela,
deverá requerê-las à Comissão de Seleção, indicando as razões até o último dia do prazo para as inscrições constante no item
2.1 deste Edital.b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá apresentar
requerimento à Comissão de Seleção, no mesmo prazo e pela mesma forma referidas na alínea 'a', cuja justificativa deverá
estar acompanhada de parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidadec) os pedidos de que tratam as
alíneas 'a' e 'b' deste item que forem efetuados fora do prazo serão liminarmente indeferidos. 
3.8 INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
3.8.1 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos conforme o
quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Serão considerados candidatos negros
aqueles que preencherem e assinarem a autodeclaração constante no Anexo VI e, em campo próprio do Formulário de
Inscrição, declararem a opção por concorrer à vaga reservada. 
3.8.2 A autodeclaração terá validade somente para o edital aberto, não podendo ser utilizada para outros editais. 
3.8.3 As informações prestadas no ato de inscrição serão presumidas como verdadeiras, sem prejuízo da apuração das
responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
3.8.4 Os candidatos negros poderão concorrer simultaneamente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, caso
atendam a essa condição. 
3.8.5 Na data indicada no respectivo cronograma será publicado, no site www.mpsc.mp.br, comunicado com lista das inscrições
dos candidatos que optaram por vagas reservadas, por Comarca, contra o qual caberá recurso, nos termos do presente Edital. A
lista terá caráter PROVISÓRIO, devendo o candidato dela constante apresentar-se para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, no momento imediatamente anterior à aplicação da prova. 
3.8.6 O candidato autodeclarado negro que vier a ser selecionado para realizar a prova eliminatória deverá, no momento
imediatamente anterior a ela, apresentar-se para aferição da veracidade de sua autodeclaração, a ser conduzida
exclusivamente pelo Membro ou Servidor(a) responsável pelo órgão detentor da vaga, que esclarecerá as consequências legais
de eventual declaração falsa e as formas e os critérios de conferência da condição autodeclarada, a qual deverá considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato. 
3.8.7 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando: 
I - não assinar a autodeclaração constante do Anexo VI; 
II - não comparecer à entrevista; ou 
III - o órgão responsável pela seleção ou a Comissão de Seleção de Estagiários, por maioria, considerar que o candidato não
atendeu à condição de pessoa negra. 
3.8.8 O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado, por meio do e-mail cadastrado no Portal de
Estágios, acerca da decisão fundamentada do órgão responsável pela seleção, após a realização da prova. 
3.8.9 O candidato não enquadrado na condição de negro poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis - contados da
data de disponibilização da decisão ao estudante na sua página de acompanhamento, no Portal de Estágios -, utilizando os
meios de prova que entender necessários. 
3.8.10 A Comissão de Seleção de Estagiários analisará o recurso interposto pelo candidato e a decisão fundamentada do órgão
responsável pela seleção, e decidirá, de maneira definitiva, a respeito do enquadramento na condição de pessoa negra. 
3.8.11 A correção da prova ficará sobrestada durante o período de interposição e análise do recurso a que se refere o item 3.8.9
deste Edital, e ocorrerá somente na hipótese de seu provimento. 
3.8.12 O recurso mencionado no item 3.8.9 deverá ser interposto exclusivamente pela internet, no sítio oficial do
Ministério Público de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
3.8.13 Não havendo interposição de recurso, ou sendo ele desprovido, a prova realizada não será corrigida e o postulante à
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vaga será excluído da lista de candidatos que concorrem às destinadas à cota racial, ficando mantida a sua inscrição na lista
geral de candidatos habilitados. 
3.8.14 Comprovando-se falsa a declaração prevista no item 3.8.1, o candidato será eliminado do processo de credenciamento
de estagiários e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.9 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame e aceitação das regras e condições de sua
realização. 
3.10. Encerrado o prazo para inscrições, a Comissão de Seleção de Estagiários divulgará no sítio oficial do Ministério Público de
Santa Catarina, na internet (www.mpsc.mp.br), a relação dos estudantes habilitados. Após o processo de habilitação, ficará o(a)
estudante no aguardo do chamamento para entrevista, quando inscrito de acordo com item 3.8.1, e realização de prova objetiva. 
3.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar o deferimento de sua inscrição, por meio da página de
acompanhamento. 
4 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  
4.1 DA HABILITAÇÃO 
4.1.1 Quando da inscrição neste edital, o estudante deverá apresentar dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho
acadêmico que será representado pela sua nota do índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas. 
4.1.2. A nota de desempenho acadêmico, deverá ser disponibilizada em local próprio, destinado na página de inscrição deste
edital, com base nas seguintes instruções: 
1. O desempenho acadêmico será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado do curso de graduação exigido
neste edital, que corresponderá à média geral de todas as disciplinas cursadas,,disponível quando da inscrição. 
2. Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os seguintes valores de equivalência: 
I - notas 9,50 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos A e B, respectivamente; 
II - notas 6,50 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos C e D, respectivamente; 
III - nota 3,50 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos E e demais.A comprovação do desempenho acadêmico
deverá seguir o modelo apresentado no Anexo IV deste edital, ou ser realizada mediante a apresentação de documento
emitido pela Instituição de Ensino que possua todas as informações solicitadas na declaração modelo (Anexo IV do
edital), devidamente validada pela instituição de ensino, por intermédio de carimbo e assinatura do responsável. Deverá
ainda, ser digitalizada e inserida via upload no local próprio destinado na página de inscrição do edital.Finalizado o
processo de inscrição, será homologada a lista dos estudantes habilitados por ordem decrescente da nota do desempenho
acadêmico informada.Caso a nota do desempenho acadêmico informada seja maior que a constante na declaração fornecida
pela Instituição de Ensino, o estudante será desclassificado.Em caso de empate na nota final de desempenho, terá
preferência na classificação o que tiver maior idade.Se a instituição de ensino não disponibilizar sistema que permita valoração
por conceito ou nota, a inscrição será indeferida pela inviabilidade de apuração do desempenho acadêmico, critério preliminar
de avaliação definido na alínea 'a' e item 4.1.3. 
4.1.3. A nota de desempenho acadêmico deverá corresponder à média geral de todas as disciplinas cursadas, de 0 a 10,
incluindo-se, se houver, até duas casas decimais, sem arredondamento. Caso a nota fornecida pela Instituição de Ensino seja
com apenas uma casa decimal, ou dada na escala de 0 a 1, ou na escala de 0 a 5 ou entregue na escala de 0 a 100, por
exemplo 8,1; 0,81; 4,05; 81,00, respectivamente, deverá, o candidato, nessas situações, inserir no cadastro de inscrição a nota
8,10, para fins de classificação e padronização de notas de todos os postulantes. 
4.2 DA PROVA OBJETIVA 
4.2.1 O processo público de credenciamento será composto de uma prova objetiva com 10 (dez) assertivas, elaborada com
base no conteúdo programático de conhecimentos e habilidades previsto no Anexo II deste edital. A avaliação será realizada
pelo estudante habilitado melhor classificado disponível na lista da Comarca, em data e hora a serem definidas pelo
titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, no momento da seleção por parte da lotação no
Sistema de Seleção de Estagiários. 
4.2.2 De acordo com o comando inerente a cada assertiva, deverá o candidato julgá-la VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo
sua resposta para o Sistema de Seleção de estagiários, em local próprio designado. 
4.2.3 No Sistema de Seleção de Estagiários, no local referente à marcação das respostas da prova objetiva, haverá, para cada
assertiva, dois campos de marcação: o campo designado para preenchimento caso julgue a assertiva VERDADEIRA e o campo
para preenchimento pelo candidato caso considere a assertiva FALSA. 
4.2.4 A pontuação, para cada assertiva da prova objetiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a resposta do candidato
esteja em concordância com o gabarito oficial. 
4.2.5. Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar um dos campos do ambiente de marcação das
respostas. 
4.2.6 Caso não haja marcação, será atribuída pontuação 0,00 (zero) para a assertiva. 
4.2.7. Após o prazo para interposição dos recursos, a anulação de questão corresponderá a atribuição de 1,00 (um) ponto
positivo para o candidato. 
4.2.8 O preenchimento do ambiente de marcação de respostas da prova objetiva será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de acordo com as instruções contidas neste edital e no caderno de prova. 
4.2.9 A prova objetiva, terá duração de 1h, e será aplicada na lotação da vaga ofertada, em data e horário a serem definidos
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pelo titular da unidade ou do órgão responsável pela contratação do estagiário, nos municípios especificados no Anexo I deste
edital. A prova não poderá ser realizada em finais de semana ou feriados, e no mínimo, 3 (três) dias corridos após a seleção. 
4.2.10. Para realizar a prova objetiva, o candidato deverá comparecer ao local de prova, munido de carteira de identidade ou
documento equivalente, com foto, no dia e horário previamente acordados, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
4.2.11. Não será permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não-observância da regra e das
demais determinações oriundas da Comissão de Seleção de Estagiários em imediata e sumária eliminação do candidato do
certame. 
4.2.12. Na realização da prova objetiva, só será permitida ao candidato a utilização de caneta esferográfica azul ou preta,
fabricada em material transparente. 
4.2.13 A transgressão ao disposto nos itens anteriores ou a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão
de Seleção de Estagiários e servidores das lotações em que a prova será realizada, acarretará sua eliminação imediata e
sumária do certame. 
4.2.14 O candidato que, na nota final, atingir pontuação inferior a 5 (cinco) pontos estará automaticamente eliminado do
processo público de credenciamento. 
5 DOS RECURSOS 
5.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra erros na formulação de questões no prazo de 1 (um) dia útil, contados da
data de disponibilização do gabarito oficial ao estudante. 
5.1.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, no sítio oficial do Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (www.mpsc.mp.br). 
5.1.2. Não será admitida a interposição de recurso por fax ou correio eletrônico. 
5.1.3 O candidato deverá abordar as razões do inconformismo de cada questão, em campo especifico do sistema
disponibilizado. 
5.1.4. Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção de Estagiários, em grau único de julgamento, a qual
definirá, em cada caso concreto, o alcance e os efeitos da decisão. 
5.2 Das decisões da Comissão de Seleção de Estagiários caberá recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, no prazo de 1 (um) dia útil, contados de sua divulgação, exceto daquelas que decidirem recurso contra erros
na formulação de questões ou do gabarito da prova escrita ou quanto à inscrição dos candidatos autodeclarados negros. Os
recursos ao Subprocurador-Geral de Justiça deverão ser interpostos exclusivamente por intermédio do correio
eletrônico: credenciamento@mpsc.mp.br. 
5.2.1 A Comissão de Seleção de Estagiários submeterá o recurso à decisão do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos que decidirá se será dado ou não provimento. 
6 DA RESERVA DE VAGAS 
6.1. Será reservado às pessoas com deficiência e àquelas autodeclaradas negras o correspondente a 10% (dez por cento) e
30% (trinta por cento), respectivamente, do total de vagas previstas em cada Comarca, no prazo de validade do
Credenciamento, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução n. 42/2009 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). 
6.2 A reserva de vagas aos candidatos negros será aplicada quando o número de vagas oferecidas na seleção, para cada
Comarca, for igual ou superior a três. Para as pessoas com deficiência, a reserva de vagas ocorrerá quando aquele número for
igual ou superior a cinco, em cada Comarca. 
6.3 O resultado final do Credenciamento será publicado em três listas: lista geral, lista de candidatos com deficiência e lista de
candidatos negros, por Comarca. A primeira trará relação de todos os candidatos habilitados, inclusive das pessoas com
deficiência e daquelas autodeclaradas negras. A lista de candidatos com deficiência conterá, por seu turno, relação de todos os
candidatos com deficiência habilitados e a lista de candidatos negros conterá a relação de todos os candidatos autodeclarados
negros habilitados nessa condição. 
6.4 O candidato com deficiência, assim como o autodeclarado negro, concorrerá a todas as vagas possíveis para contratação,
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido habilitado, não puder ser contratado a partir de sua classificação
na lista geral. 
6.5 A convocação pela lista especial observará a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do
Credenciamento e respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para a Comarca e o número de vagas reservadas. 
6.6 Não sendo hipótese de oferta imediata de vaga reservada, o preenchimento de novas vagas abertas na Comarca deverá
respeitar a seguinte ordem: 
6.6.1 A 5ª, 15ª, 25ª, 35ª, 45ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme dispõe o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008. 
6.6.2 A 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª, 19ª, 22ª, 26ª vagas abertas, e assim sucessivamente, serão reservadas aos candidatos negros,
conforme dispõe o artigo 11-A da Resolução n. 42/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
6.6.3 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação na seleção, observado os critérios constantes da normativa
em vigor. 
6.6.3.1 Os candidatos negros e os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
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6.6.3.2 Em caso de desistência de candidato negro ou com deficiência selecionado em vaga reservada, esta será preenchida
pelo candidato negro ou com deficiência respectivamente classificado na posição imediatamente posterior. 
6.6.4 As vagas reservadas às pessoas negras ou com deficiência que não forem providas por falta de candidatos inscritos serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação. 
6.7 Caso o candidato à vaga reservada não seja aprovado na prova escrita, o próximo candidato constante na(s) lista(s)
especial(ais) deverá ser chamado e assim sucessivamente, até o efetivo preenchimento desta vaga ou o término da listagem
mencionada. 
6.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos para o preenchimento da vaga reservada, com o esgotamento da lista especial, a
vaga deverá ser provida pelos demais candidatos da lista geral, com estrita observância da ordem de classificação. 
6.9 A inobservância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de preencher as
vagas reservadas. 
7 DA HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Será o processo público de credenciamento, com as listas finais de habilitados em cada comarca, remetido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para análise quanto a sua homologação. 
7.2 A decisão que homologar o processo público de credenciamento será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. 
8 DA ESCOLHA DE CANDIDATOS HABILITADOS 
8.1 A escolha de candidatos habilitados para preenchimento de vaga de estágio de graduação em SERVIÇO SOCIAL dar-se-á
segundo o disposto nos arts. 38 a 43 do Ato n. 801/2016/PGJ. 
8.2 A seleção para preenchimento das vagas em cada Comarca, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos
habilitados, respeitada a precedência dos editais e as disposições do item 6 deste Edital. 
8.3 O candidato habilitado poderá ser selecionado para vaga de estágio em caso de vacância e/ou necessidade da
Administração. 
8.4. Somente o candidato selecionado para ocupar vaga em aberto irá realizar prova objetiva, em data e hora a ser informada
quando de sua seleção. 
8.5 O candidato selecionado receberá todas as informações via e-mail cadastrado no formulário de inscrição e também na
página de acompanhamento do estudante, no Portal de Estágios. 
8.6 Poderá o estudante, antes de selecionado para ocupar vaga de estágio em aberto, durante a vigência do edital, desistir de
uma ou mais filas em que realizou a inscrição, em campo especifico do sistema disponibilizado. 
8.7 Após a seleção do estudante para ocupar vaga de estágio em uma das Comarcas inscritas, será excluído das demais listas
das Comarcas. 
9 DOS REQUISITOS PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTÁGIO 
9.1 O ingresso em vaga de estágio de graduação em SERVIÇO SOCIAL dar-se-á por meio de Termo de Compromisso, de
acordo com as normas previstas no Ato n. 801/2016/PGJ e na Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000. 
9.2 Para ingressar em estágio de graduação em SERVIÇO SOCIAL no Ministério Público de Santa Catarina, o estudante
deverá:a) estar credenciado por meio de processo público de credenciamento;b) estar regularmente matriculado no curso de
graduação em SERVIÇO SOCIAL, em Instituição de ensino conveniada, observando-se os Anexos I e III deste edital;c) firmar
termo de compromisso com o Ministério Público de Santa Catarina e com a respectiva Instituição de Ensino;d) comprovar,
quando for o caso, estar em dia com as obrigações militares e no pleno gozo dos direitos políticos; ee) apresentar, além de
certificado de matrícula em curso de graduação em SERVIÇO SOCIAL, declaração de que pode dispor, dentro do horário
normal de expediente, de tempo suficiente para dedicação exclusiva ao estágio, declaração que realizará estágio
exclusivamente no Ministério Público de Santa Catarina (exceto quando estágio obrigatório), e atestado de saúde ocupacional
que comprove aptidão clínica para o exercício da função. 
9.3 Além de outras vedações definidas na Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e no Ato n.
801/2016/PGJ, são incompatíveis com o estágio no Ministério Público de Santa Catarina:a) o exercício de atividade
remunerada;b) o exercício de outro estágio, remunerado ou não, exceto se curricular obrigatório; e c) o exercício de cargo,
emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e Legislativo ou na Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos
entes federativos. 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 O presente processo público de credenciamento terá validade pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de
publicação da decisão que o homologar, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
10.2 Na elaboração da prova objetiva, levar-se-ão em conta as convenções ortográficas em vigor na data de publicação do
presente edital. 
10.3 O quantitativo das vagas disponíveis para credenciamento, constante no Anexo I, é apenas referencial, podendo variar até
o momento da escolha do candidato. 
10.4 Quando na Comarca da Capital, o credenciamento destinar-se-á à seleção de estudantes para vagas de estágios
vinculadas às Promotorias de Justiça, aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça e aos Órgãos de Administração Superior, de
Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público sediados no Município de Florianópolis. 
10.5 Fica o candidato ciente de que o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é publicado no
sítio do Ministério Público na internet, no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br. 
10.6 O candidato credenciado poderá, a qualquer tempo, por meio da página de acompanhamento do certame, desistir de
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figurar na lista de credenciamento. 
10.7 O credenciamento não gerará para o candidato direito de ingresso em vaga de estágio no Ministério Público de Santa
Catarina, mas tão somente de figurar na lista de habilitados classificados. 
10.8 O candidato aprovado na segunda etapa do processo de seleção será submetido a processo investigativo sobre conduta
moral e social, bem como de eventuais antecedentes criminais, cujo resultado poderá, inclusive, culminar em exclusão do
programa de estágio, medida que se encontra prevista nos parágrafos 2º e 3º do Art. 45 do Ato 801/2016, que regulamenta o
Programa de Estágio no MPSC. 
10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Estagiários. 
Florianópolis, 28 de abrilo de 2022. 
MARIA CLAUDIA TREMEL DE FARIA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS POR COMARCA 

Observação: as vagas indicadas no Edital referem-se àquelas não ocupadas na data de 28/04/2022. 
ANEXO II 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica, crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico
2009), pontuação, "por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo,
advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa). Interpretação de texto. 
ANEXO III 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 

Comarca  Preenchimento mediante vacância Vacância Fase no curso

Chapecó 0 1 4ª a 6ª

Criciúma 0 1 4ª a 6ª

Joinville 0 2 4ª a 6ª

Laguna 1 0 4ª a 6ª

Tubarão 0 1 4ª a 6ª

INSTITUIÇÃO DE ENSINO VIGÊNCIA
ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional 26/09/2024

ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala - FGG 02/09/2026
AESGF -  Associação de Ensino Superior da Grande Florianópolis (IES) 12/10/2026
AJUFESC - Associação dos Juizes federais do Estado de Santa Catarina 31/01/2023

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (Faculdade Bandeirante - Faculdade Anhanguera de
São José )

25/09/2023

Centro de Ensino Superior Dom Alberto 09/08/2025
Centro Universitário AVANTIS 05/10/2022

Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR 10/11/2026
Centro Universitário de Pato Branco - Unidep 19/09/2026

Centro Universitário Faveni - UNIFAVENI 09/12/2026
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI 24/11/2026
Centro Universitário Municipal de São José - USJ 30/11/2024

Centro Universitário União das Américas Descomplica - UNIAMÉRICA DESCOMPLICA 21/11/2026
Centro Universitário UNIFTEC 24/11/2026

Centro Universitário Univel 31/01/2027
CERS 28/10/2024

CESUL - Centro SulAmericano de Ensino Superior 28/10/2024
CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 27/01/2026

CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina - (convênio 002/2021 é o atual de Pós-
Graduação)

27/01/2026

Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (CERS) 28/10/2024
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS - DAMÁSIO 06/08/2023

Damásio Educacional S.A. (Processo 2018/016042 - mudança para Faculdade IBMEC São Paulo - IBMEC
SP)

06/08/2023
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EBRADI - Centro Universitário UNA 23/05/2026
Editora Verbo Jurídico LTDA 08/03/2023

Energia - Sociedade Energia de Ensino Superior Ltda. 31/03/2024
Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 07/07/2026

ESCOLA SUPERIOR DO MP DE SC 19/02/2024
ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RS 05/02/2023

ESUCRI - Escola Superior de Criciúma Ltda 06/06/2023
FACULDADE ANHANGUERA JOINVILLE 15/10/2023

Faculdade de Santa Catarina - FASC 07/09/2026
Faculdade do Litoral Paranaense (ISEPE) 11/08/2025
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 22/08/2023

Faculdade FAMART 11/05/2025
Faculdade FOCUS / e a ESB Faculdade & Pós Graduação Ltda, esta na condição de Polo de Apoio

Presencial
07/07/2026

Faculdade LEGALE 23/04/2025
Faculdade Mater Dei 31/10/2026

Faculdade São Vicente - Mantida pela UNIBR - União Brasileira Educacional 10/05/2026
FACULDADE SINERGIA 13/10/2026

Faculdade Unyleya 31/01/2027
Fundação Educacional Regional Jaraguense - Centro Universitário Católica em Jaraguá do Sul e Joinville 02/09/2026

FUNIP - Faculdade Única de Ipatinga 14/07/2026
FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 12/09/2024

FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (FACISA) 12/09/2024
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau 25/08/2026

IFPR - Instituto Federal do Paraná 15/05/2024
IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 07/02/2024

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda (FARESE) 09/08/2025
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 16/10/2024

IPOG - Instituto de Pós Graduação 03/04/2024
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 30/11/2025

Sistema de Ensino Borges de Mendonça 28/02/2026
Sociedade Educacional Concórdia - FACC 19/11/2025

UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. 18/03/2026
UCEFF - Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (mesma que Sociedade Educacional de

Itapiranga  - SEI)
23/04/2025

UDESC - Universidade do estado de Santa Catarina 12/09/2024
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 08/04/2024

UNC - Universidade do Contestado 31/07/2024
UNESC - Fundação Educacional de Criciúma 28/02/2024

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 27/09/2026
UNIASSELVI 24/08/2026

UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci 24/08/2026
UNIBAVE - Centro Universitário Barriga Verde 12/09/2026
UNICURITIBA - Centro Universitário Curitiba 03/10/2022

UNIDAVI - Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 06/09/2026
UNIFACVEST - Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora 01/06/2026

UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque 15/09/2026
UNIGUAÇU - Centro Universitário do Vale do Iguaçu 12/10/2026

UNINTER -  UNINTER EDUCACIONAL S.A. 01/10/2022
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 16/11/2026

UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense 04/02/2025
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 21/07/2024
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ANEXO IV 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. [INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME
DO CURSO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho acadêmico[1] a nota [NÚMERO
COM DUAS CASAS DECIMAIS, POR EXEMPLO: 8,05] (NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero
cinco).[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
(NOME COMPLETO:____________________________________) 
(ASSINATURA E CARIMBO) 
ANEXO V 
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 
( )Perda bilateral parcial ou total de quarenta e um decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz,
2000Hz e 3000Hz. (Súmula 552 STJ/ 2015) 
Data do exame: 
Frequências:                 500 Hz             1.000 Hz                   2.000 Hz                      3.000 Hz 
Ouvido Direito: 
Ouvido Esquerdo: 
( )Não ocorre enquadramento 
 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 19/02/2024
Universidade Anhanguera - UNIDERP - LFG - CONVÊNIO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO 23/04/2023

Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 04/02/2025
Universidade Cruzeiro do Sul 04/02/2025

Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura 14/07/2025
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP - Mantida pela ASSUPERO 01/04/2024

Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera 17/06/2023
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSOES - URI 24/11/2026

Universidade São Judas Tadeu 23/01/2027
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville 17/08/2026

Univinte - Faculdade Capivari - (FUCAP) 13/05/2024
UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária do Desenvolvimento do Oeste 04/05/2025

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 24/11/2026

I - Dados pessoais
Nome:
RG:                                                                    CPF:
II - Dados funcionais
Cargo: Estagiário
III - Caracterização da Deficiência
A caracterização de Pessoa com Deficiência (PcD) está fundamentada no Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Abaixo segue identificação da deficiência:
ORIGEM DA DEFICIÊNCIA
( )Congênita ( )Acidente de trabalho ( )Adquirida em pós-operatório ( )Acidente Comum ( )Doença
CID: _________________________________________
DESCRIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL: (Parte do corpo afetada, descrição detalhada da deficiência, especificação
das limitações às atividades diárias e adaptações necessárias)

FÍSICA
( )Paraplegia ( )Paraparesia ( )Monoplegia ( )Tetraplegia ( )Tetraparesia
( )Triplegia ( )Monoparesia ( )Triparesia ( )Hemiplegia ( )Hemiparesia
( )Ostomia ( )Amputação ( )Ausência de membro ( )Paralisia Cerebral ( )Nanismo - Alt ____
( )Membros com deformidade congênita: Discrepância _____ cm
( )Membros com deformidade adquirida: Discrepância _____ cm
()Não ocorre enquadramento

AUDITIVA(anexar audiometria)
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS 
Eu____________________________________________________________,                                      CPF
___________________________________, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra, conforme classificação
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A informação prestada nesta declaração é de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que poderei responder
administrativa, civil e penalmente, assim como ser desclassificado do processo público de credenciamento de estagiários, em
caso de falsidade. 
____________________________________________________________ 
[MUNICÍPIO], [DIA] de [MÊS] de [ANO].__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
[1]O desempenho acadêmico (DA) será aferido pelo índice de mérito acadêmico acumulado (média geral de todas as disciplinas
cursadas) do curso de graduação exigido neste edital. DA deverá ser informado sem arredondamentos (por exemplo: a nota
8,175 deverá ser informada como 8,17). 
 
 
 
PORTARIA N. 1.402/2022/PGJ 
Designa a Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar que atuará como assistente da Comissão do 42º Concurso Público de
ingresso na Carreira do Ministério Público de Santa Catarina - Edital n. 001/2020/PGJ - e efetuará, durante o estágio probatório,
o acompanhamento dos candidatos com deficiência aprovados no referido Concurso. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XIX, alínea "b", da
Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR os integrantes da Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar, nos termos do § 6º, inciso VI, art. 16 da
Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 81, de 31 de janeiro de 2012, alterada pela Resolução n. 240, de 28

VISUAL (anexar laudo do especialista)
( )Cegueira - Acuidade visual igual ou menor 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Baixa Visão - Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 melhor olho e melhor correção
( )Somatório da medida do campo visual nos dois olhos igual ou menor que 60°
( )Visão Monocular (Súmula 377 STJ/2009)

Deficiência Visual                     Olho Direito                    Olho Esquerdo
Acuidade Visual
Campo Visual
( )Não ocorre enquadramento

INTELECTUAL OU MENTAL (anexar laudo do especialista)
Funcionamento intelectual significantemente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
( )Comunicação                       ( )Cuidado Pessoal                    ( )Lazer
( )Habilidades acadêmicas       ( )Trabalho                                ( )Saúde e segurança
( )Utilização da comunidade    ( )Habilidades sociais
( )Espectro autista (Lei 12.764/2012, art. 1º §2º)
( )Não ocorre enquadramento

MÚLTIPLA
( )Não ocorre enquadramento

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
( )Não ocorre enquadramento

RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADAPTAÇÃO DO TRABALHO E DO AMBIENTE:

( )Não são necessárias adaptações

Nome e CRM do médico (legíveis)
Estou de acordo com a minha inclusão como Pessoa com Deficiência e autorizo o uso desse atestado em instâncias
administrativas.

Assinatura do Candidato: ___________________________________________________________
Recebi 2º via desse atestado
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________
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de setembro de 2021, especificamente para prestar assistência à Comissão do 42º Concurso Público de ingresso na Carreira do
Ministério Público de Santa Catarina  - Edital n. 001/2020/PGJ, e o acompanhamento, durante o estágio probatório, dos
candidatos com deficiência aprovados no referido Concurso, com a seguinte composição: 
I - Profissionais da área da saúde, conforme contrato n. 56/2016/MP e contrato n. 002/2018/MP: 
a) FERNANDA LEMES FERREIRA, Médica do Trabalho, CRM/SC n. 18091, RQE n. 12653; 
b) VANESSA PEREIRA LEAL, Psiquiatra, CRM/SC n. 19805, RQE n. 14730; 
c) MÁRCIA APARECIDA GONÇALVES, Fisioterapeuta, CREFITO n. 164391-F; 
d) PAOLA BARON, Fonoaudióloga, CREFONO 3 n. 10671; e 
e) MARLOS GONÇALVES TERÊNCIO, Analista em Psicologia, matrícula n. 358.118-7, CRP/SC n. 12/04423. 
II - Membros da carreira do Ministério Público: 
a) ARIADNE CLARISSA KLEIN SARTORI, Promotora de Justiça, exercendo as funções de Secretária-Geral do Ministério
Público, matrícula n. 357.939-5; 
b) JÚLIO FUMO FERNANDES,Promotor de Justiça, exercendo as funções de Assessor de Direitos Estatutários, matrícula n.
372.069-1; e 
c) MARCIONEI MENDES, Promotor de Justiça, exercendo as funções de Diretor do Centro de estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, matrícula n. 357.972-7. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, cessando os efeitos da Portaria n. 941/2020. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 19 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.504/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XIV, alínea "b", da
Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR a Doutora CLAUDINE VIDAL DE NEGREIROS DA SILVA, matrícula n. 357.883-6, Promotora de Justiça,
exercendo as funções de Assessora do Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de titular e a Doutora ANDREZA BORINELLI
, matrícula n. 357.613-2, Promotora de Justiça, exercendo as funções de Assessora do Procurador-Geral de Justiça, na
qualidade de suplente; e os servidores MARINA IGNES PEREIRA ZIMMERMANN, Analista do Ministério Público, matrícula n.
384.916-3, exercendo as atribuições do cargo de Gerente de Desenvolvimento de Pessoas; JULIANA CID COUTO ROMAN,
matrícula n. 358.120-9, Analista do Ministério Público; RAFAEL SCHMITZ RIGOL FERNANDES, matrícula n. 371.449-7,
Técnico do Ministério Público; e RENATA SUSAN PEREIRA, matrícula n. 384.801-9, Analista em Psicologia, na qualidade de
titulares; e, como seus respectivos suplentes FERNANDA SANDRI LOUREIRO CHAVES, matrícula 658.974-0, Técnica do
Ministério Público; ALEXANDRE DIAS DE CASTRO, matrícula n. 323.354-5, Analista do Ministério Público; e MARIANA
MONTIBELLER, matrícula 358.118-7, Analista em Psicologia, todos lotados nesta Procuradoria-Geral de Justiça, para
comporem a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e Estabilidade, no período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2022,
cessando os efeitos da Portaria n. 354/2022. 
Art. 2º A Comissão será presidida pela Promotora de Justiça designada pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os que
compõem a sua Assessoria e a Secretaria da Comissão caberá ao Gerente de Desenvolvimento de Pessoas titular ou a quem
estiver exercendo o cargo em substituição. 
Art. 3º Aos membros da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e Estabilidade é atribuída a Função Gratificada de Nível
Um (FG1), de que trata o art. 4º, inciso I, do Ato n. 243/2013/PGJ. 
Parágrafo único. A gratificação a que se refere esse artigo não se aplica aos membros do Ministério Público e aos servidores em
exercício de cargo de provimento em comissão ou no exercício de função gratificada. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.529/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
ATRIBUIR ao servidor RAFAEL SCHMITZ RIGOL FERNANDES, matrícula n. 371.449-7, Técnico do Ministério Público, a
Função Gratificada de Nível Um (FG1), nos termos do art. 3º, I, do Ato n. 243/2013/PGJ, por compor a Comissão de Avaliação
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do Estágio Probatório e Estabilidade, constituída pela Portaria n. 1.504/2022, no período de 11 de abril a 31 de dezembro de
2022, cessando os efeitos da Portaria 355/2022. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.530/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
ATRIBUIR à servidora JULIANA CID COUTO ROMAN, matrícula n. 358.120-9, Analista do Ministério Público, a Função
Gratificada de Nível Um (FG1), nos termos do art. 3º, I, do Ato n. 243/2013/PGJ, por compor a Comissão de Avaliação do
Estágio Probatório e Estabilidade, constituída pela Portaria n. 1.504/2022, no período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2022,
cessando os efeitos da Portaria 357/2022. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.531/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
ATRIBUIR à servidora RENATA SUSAN PEREIRA, matrícula n. 384.801-9, Analista em Psicologia, a Função Gratificada de
Nível Um (FG1), nos termos do art. 3º, I, do Ato n. 243/2013/PGJ, por compor a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e
Estabilidade, constituída pela Portaria n. 1.504/2022, no período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2022, cessando os efeitos
da Portaria 356/2022. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.572/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE  
CESSAR, a partir de 1º de maio de 2022, os efeitos da Portaria n. 107/2018, que atribuiu à servidora JANAINA KLETTENBERG
DA SILVEIRA, matrícula n. 000.291-7, ocupante do cargo de Programador de Computador, a Função Gratificada de Nível Três
(FG3), nos termos do art. 5º do Ato n. 243/2013/PGJ, para exercer as funções de Chefe de Setor de Sistemas da Área Fim da
Gerência de Sistemas de Informação, a partir do dia 15 de janeiro de 2018. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.573/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
CESSAR, a partir de 1º de maio de 2022, os efeitos da Portaria n. 2.904/2021 que atribuiu ao servidor CRISTIANO
BOSCHETTO, matrícula n. 684.775-7, Técnico em Informática, a Função Gratificada de Nível Três (FG3), nos termos do art. 5º
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do Ato n. 243/2013/PGJ, para exercer as funções de Chefe do Setor de Sistemas da Área Administrativa da Gerência de
Sistemas de Informação, a partir do dia 20 de setembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.574/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE  
ATRIBUIR ao servidor CRISTIANO BOSCHETTO, matrícula n. 684.775-7, Técnico em Informática, a Função Gratificada de
Nível Três (FG3), nos termos do art. 5º do Ato n. 243/2013/PGJ, para exercer as funções de Chefe do Setor de Sistemas da
Área Fim da Gerência de Sistemas de Informação, a partir do dia 1º de maio do corrente ano. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.575/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, de acordo com as atribuições do art. 19, inciso XIV, alínea "i", da Lei Complementar
Estadual n. 738, de 21 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
ATRIBUIR à servidora TANARA NUNES, matrícula n. 959.977-0, Analista em Tecnologia da Informação, a Função Gratificada
de Nível Três (FG3), nos termos do art. 5º do Ato n. 243/2013/PGJ, para exercer as funções de Chefe do Setor de Sistemas da
Área Administrativa da Gerência de Sistemas de Informação, a partir do dia 1º de maio do corrente ano. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.576/2022 
A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso I, do
Ato n. 230/2019, e nos termos do art. 2º do Ato n. 582/2017, 
RESOLVE: 
RELOTAR, a partir do dia 1º de maio de 2022, o servidor CRISTIANO BOSCHETTO, matrícula n. 684.775-7, Técnico em
Informática, do Setor de Sistemas da Área Administrativa/GESIN para o Setor de Sistemas da Área Fim/GESIN, conforme
decisão exarada no Procedimento Administrativo n. 2022/006948. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
ARIADNE CLARISSA KLEIN SARTORI 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
 
PORTARIA N. 1.620/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo nominados, para responderem, em colaboração, durante o mês de maio do
corrente ano, nas Promotorias de Justiça da Comarca abaixo indicada. 
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 30 de abril de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.623/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XIX, alínea "b", da
Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
RESOLVE: 
DESIGNAR a Doutora ANDREZA BORINELLI, matrícula n. 357.613-2, ocupante do cargo de Promotora de Justiça, exercendo
as funções de Assessora do Procurador-Geral de Justiça; e os servidores PAULO CESAR ALLEBRANDT, matrícula n.
358.095-4, ocupante do cargo de Programador de Computador, exercendo as atribuições do cargo de Coordenador de
Tecnologia da Informação; FERNANDO FABRO TOMAZINE, matrícula n. 358.091-1, ocupante do cargo de Analista em
Auditoria, exercendo as atribuições do cargo de Coordenador de Auditoria e Controle; GIORGIO SANTOS COSTA MERIZE,
matrícula n. 371.655- 4, ocupante do cargo de Técnico em Informática, exercendo as atribuições do cargo de Gerente de
Governança e Qualidade em TI; ORLANDO DA SILVA BAPTISTA, matrícula n. 684.887-7, ocupante do cargo de Técnico em
Informática, exercendo as atribuições do cargo de Gerente de Sistemas da Informação; e THIAGUS MATEUS BATISTA,
matrícula n. 371.783-6, ocupante do cargo de Técnico do Ministério Público, a primeira como presidente e o último como
secretário, para comporem a Comissão para Avaliação da Escolaridade dos Cargos de Tecnologia da Informação, referente ao
Edital de Concurso Público n. 01/2022. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.639/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo nominados, para responderem, cumulativamente, nos dias mencionados do mês
de maio do corrente ano, nas Promotorias de Justiça das Comarcas abaixo indicadas. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 2 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.651/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 

CAPITAL 1ª PJ 31.6074-2 Amélia Regina da Silva

24ª PJ 321.003-0 Mauro Canto da Silva

CHAPECÓ 12ª PJ 372.070-5
685.014-6
684.729-3

Alessandro Rodrigo Argenta (Dias 2 e 4)
Willian Valer (Dias 3 e 6)
Roberta Seitenfuss (Dia 5)

IÇARA 3ª PJ 371.732-1
357.723-6

Marcus Vinicius de Faria Ribeiro (Dia 12)
Fernando Rodrigues de Menezes Júnior (Dia 13)

LAGES 1ª PJ 357.978-6
312.030-9

Jean Pierre Campos (Dia 2)
Tatiana Rodrigues Borges Agostini (De 3 a 6)

PALHOÇA 3ª PJ 312.046-5 Rodrigo Millen Carlin (De 9 a 13)

SÃO JOSÉ 10ª PJ 179.613-5 Márcia Aguiar Arend (De 23 a 27)

TUBARÃO 3ª PJ 655.071-1 Fabiana Mara Silva Wagner (Dia 2)
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DESIGNAR o Doutor ALAN RAFAEL WARSCH,matrícula n. 340.998-8, ocupante do cargo de Promotor de Justiça da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de São Francisco do Sul, para responder, cumulativamente, no período de 2 a 10 do mês de
abril do corrente ano, pela 2ª Promotoria de Justiça da mesma Comarca. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 2 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.656/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo nominados, para responderem, em colaboração, nos dias mencionados do mês de
maio do corrente ano, nas Promotorias de Justiça das Comarcas abaixo indicadas. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 2 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.659/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019 
RESOLVE: 
DESIGNAR o Doutor RENATO MAIA DE FARIA, matrícula n. 658.937-5, ocupante do cargo de Promotor de Justiça, para
responder, em colaboração, no dia 3 de maio do corrente ano, pelas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotorias de Justiça da Comarca de
Canoinhas. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 2 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.664/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 10, inciso IX, alínea "h", da Lei n.
8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
FAZER CESSAR, nos dias mencionados do mês de maio do corrente ano, os efeitos da Portaria n. 1.594/2022, que indicou as
seguintes Promotores de Justiça para atuarem nas Zonas Eleitorais das Comarcas abaixo. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 

JOINVILLE 21ª PJ 372.064-0 Germano Krause de Freitas (De 2 a 10)

QUILOMBO PJ 685.014-6 Willian Valer (Dia 2)

Z E COMARCA MATRÍCULA NOME SITUAÇÃO

24ª Palhoça 274.519-4 Cristina Costa da Luz Bertoncini (Dias 12 e 13) Titular

55ª Pomerode 340.424-2 José Renato Côrte (Dia 23) Titular

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág. 93

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



 
PORTARIA N. 1.668/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 10, inciso IX, alínea "h", da Lei n.
8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
INDICAR os Promotores de Justiça abaixo relacionados, para responderem, nos dias mencionados do mês de maio do corrente
ano, nas Zonas Eleitorais das Comarcas abaixo. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1.669/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 
FAZER CESSAR, no dia 6 do mês de maio do corrente ano, os efeitos da Portaria n. 1.592/2022, que designou a Doutora ANA
MARIA HORN VIEIRA CARVALHO, matrícula n. 372.176-0, para responder, de 1º e 22 do mesmo mês e ano, pela 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.670/2022 
O ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do
Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas "d", "e" e "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro
de 2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo nominados, para responderem, cumulativamente, nos dias mencionados do mês
de maio do corrente ano, nas Promotorias de Justiça das Comarcas abaixo indicadas. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
JÚLIO FUMO FERNANDES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS 
 
 
 
PORTARIA N. 1.672/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XII, alínea "a", da
Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
RESOLVE: 

Z E COMARCA MATRÍCULA NOME

24ª Palhoça 312.046-5 Rodrigo Millen Carlin (Dias 12 e 13)

55ª Pomerode 357.974-3 Rejane Gularte Queiroz Beilner (Dia 23)

CAÇADOR 2ª PJ 684.759-5 Paulo Henrique Lorenzetti da Silva (De 20 a 31)

CAPITAL 24ª PJ 321.003-0 Mauro Canto da Silva (De 16 a 27)

CRICIÚMA 1ª PJ 371.692-9 Caio Rothsahl Botelho (Dia 6)

6ª PJ 371.692-9 Caio Rothsahl Botelho (De 16 a 20)

IMBITUBA 1ª PJ 658.774-7 Guilherme Brito Laus Simas (Dia 6)

PALHOÇA 6ª PJ 312.046-5 Rodrigo Millen Carlin (Dias 12 e 13)

POMERODE 2ª PJ 357.974-3 Rejane Gularte Queiroz Beilner (Dia 23)
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DESIGNAR, a partir de 27 de abril de 2022, a Doutora ANDREZA BORINELLI, matrícula n. 357.613-2, Promotora de Justiça,
exercendo as funções de Assessora do Procurador-Geral de Justiça; e os servidores VALMIR RIGHETTO JUNIOR, matrícula n.
684.853-2, Técnico do Ministério Público, exercendo as atribuições do cargo de Gerente de Engenharia Civil; SANDRO MAC
DONALD NORONHA, matrícula n. 371.452-7, Analista do Ministério Público, exercendo as funções de Chefe do Setor de
Engenharia Eletromecânica; CARLOS EDUARDO CABRAL RODRIGUES, matrícula n. 658.910-3, Técnico do Ministério
Público; CARLOS VALDECI SILVANO, matrícula n. 358.877-7, Técnico do Ministério Público; e ANA PAULA CERVI, matrícula
n. 658.892-1, Técnica do Ministério Público, na qualidade de titulares; e FÁBIO COLLET, matrícula n. 391.388-0, Técnico do
Ministério Público; ISABEL SANTOS NUNES SILVESTRINI, matrícula n. 391.407-0, Técnica do Ministério Público; THAIS
LORENZONI DOS SANTOS, matrícula n. 658.973-1, Técnica do Ministério Público e RODRIGO MORAES CALLADO,
matrícula n. 391.376-7, Analista do Ministério Público, na qualidade de suplentes, para, sob a presidência da primeira,
comporem a Comissão Especial de Licitação responsável pela elaboração de edital voltado à contratação de empresa para
executar a obra de reforma do Edifício Casa do Barão, cessando os efeitos da Portaria n. 1.127/2021. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1526/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XII, alínea "f", da Lei
Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Ato n. 256/2019/PGJ, 
RESOLVE: 
FAZER CESSAR, a partir do dia 1º de maio de 2022, os efeitos da Portaria n. 3202/2021, que designou os Promotores de
Justiça abaixo relacionados para exercerem  as funções de Coordenador e Vice-coordenadora Administrativa das Promotorias
de Justiça, na respectiva Comarca. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1663/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XII, alínea "f", da Lei
Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Ato n. 256/2019/PGJ, 
RESOLVE: 
FAZER CESSAR, no dia 6 do mês de maio do corrente ano, os efeitos da Portaria n. 2.825/2021, que designou a Doutora
SANDRA GOULART GIESTA DA SILVA, matrícula n. 305.091-2, ocupante do cargo de Promotora de Justiça da 1ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Imbituba, para exercer, no período de 1º de setembro de 2021 a 31 de agosta de 2022, as funções de
Coordenadora Administrativa das Promotorias de Justiça na mesma Comarca. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 1665/2022 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XII, alínea "f", da Lei
Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Ato n. 256/2019/PGJ, 
RESOLVE: 
DESIGNAR o Doutor GUILHERME BRITO LAUS SIMAS, matrícula n. 658.774-7, ocupante do cargo de Promotor de Justiça da

Comarca Cargo Matrícula Nome Período

Itapema Coordenador Administrativo 321.050-2 Luiz Mauro Franzoni Cordeiro 01/05 a 31/08

Vice-coordenador Administrativo 391.040-7 Andréia Soares Pinto Favero 01/05 a 31/08
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Promotoria de Justiça da Comarca de Imaruí, para exercer, no dia 6 do mês de maio do corrente ano, as funções de
Coordenador Administrativo das Promotorias de Justiça da Comarca de Imbituba. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 3 de maio de 2022. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
Por entrância e ordem alfabética 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00002088-9 
COMARCA: Balneário Camboriú 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 3/5/2022 
Parte: Alex Donissete Barbosa ME (Mini Mercado Bom Preço). 
Objeto: verificar supostas irregularidades consistentes na comercialização de produtos impróprios para consumo por parte da
empresa Alex Donissete Barbosa ME (Mini Mercado Bom Preço), em razão da inobservância da legislação sanitária vigente. 
Membro do Ministério Público: Alvaro Pereira Oliveira Melo 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00002100-0 
COMARCA: Balneário Camboriú 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 3/5/2022 
Parte: Supermercado Meschke Ltda. 
Objeto: verificar supostas irregularidades consistentes na comercialização de produtos impróprios para consumo por parte da
empresa Supermercado Meschke Ltda., em razão da inobservância da legislação sanitária vigente. 
Membro do Ministério Público: Alvaro Pereira Oliveira Melo 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00000502-2 
COMARCA: Brusque 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOAS CIENTIFICADAS: Erineia Sanches Oliveira da Silva e Claudemir da Silva. 
As pessoas identificadas no presente edital ficam, pelo presente, cientificadas da decisão abaixo e da possibilidade de
apresentar recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente
posterior à publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: arquivado, tendo em vista que não houve necessidade de aplicação de nenhuma medida de proteção
em favor do adolescente R. O. da S., haja vista os genitores terem promovido o retorno do referido discente aos bancos
escolares, estando sua infrequência escolar regularizada, motivo pelo qual não existem outras providências a serem adotadas
pelo Ministério Público. 
Membro do Ministério Público: Fernanda Crevanzi Vailati 
Data: 2/5/2022 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00000533-3 
COMARCA: Brusque 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Eliane dos Santos. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
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EXTRATO DA DECISÃO: arquivado, tendo em vista que não houve a necessidade de aplicação de nenhuma medida de
proteção em favor da criança G. dos S. e do adolescente A. dos S. M., haja vista a situação de infrequência escolar estar
regularizada pela genitora dos respectivos discentes, inexistindo outras providências a serem adotadas pelo Ministério Público. 
Membro do Ministério Público: Fernanda Crevanzi Vailati 
Data: 2/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2021.00033884-4 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 32ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 29/4/2022 
Parte: CSA Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Conclusão: verificada as informações apresentadas pelos órgãos oficiados, não há, em tese, fatos na notícia que configurem
lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público. Isso posto, nos termos do art. 6º c/c art. 7º, inciso I,
ambos do Ato n. 395/2018/PGJ, indefiro a presente representação e determino o arquivamento liminar da presente Notícia de
Fato. 
Membro do Ministério Público: Thiago Carriço de Oliveira 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00012502-6 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 32ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 22/4/2022 
Parte: Condomínio Quay. 
Conclusão: trata-se  exclusivamente de direito inter partes (de Vizinhança), o que não configuraria, nem mesmo em tese, lesão
ou ameaça aos interesses ou direitos difusos ou coletivos tutelados pelo Ministério Público. Isso posto, nos termos do art. 6º c/c
art. 7º, inciso I, ambos do Ato n. 395/2018/PGJ, indefiro liminarmente a presente representação e determino o arquivamento da
presente Notícia de Fato. 
Membro do Ministério Público: Thiago Carriço de Oliveira 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00013909-7 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 27ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado. 
Conclusão: indeferimento integral de Notícia de Fato. 
Membro do Ministério Público: Alceu Rocha 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001414-3 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 33ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 11/3/2022 
Partes: Janeci Aparecida da Rosa e Estado de Santa Catarina. 
Objeto: apurar suposta irregularidade quanto à remoção da paciente Janeci Aparecida da Rosa da fila de espera para realização
da cirurgia de videoartroscopia do quadril. 
Membro do Ministério Público: Fabrício José Cavalcanti 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001664-1 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 33ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 6/4/2022 
Partes: Bruna Nogueira de Souza e Estado de Santa Catarina. 
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Objeto: apurar suposta irregularidade quanto à interrupção de linha de ônibus do transporte público municipal, principalmente no
que tange à linha que atende à Rua Vereador Osni Ortiga, no Bairro da Lagoa da Conceição. 
Membro do Ministério Público: Fabrício José Cavalcanti 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001794-0 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 33ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 8/4/2022 
Partes: Paulo Roberto Fernandes da Silva e Município de Florianópolis. 
Objeto: apurar suposta irregularidade de negativa de consulta com médico oncologista na rede pública de saúde. 
Membro do Ministério Público: Fabrício José Cavalcanti 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00002485-2 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 7ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 2/5/2022 
Parte: Paulo André Hufenüssler. 
Objeto: Procedimento Administrativo destinado à averiguação do cumprimento e execução do Acordo de Não Persecução Cível
firmado com Paulo André Hufenüssler. 
Membro do Ministério Público: Rafael de Moraes Lima 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00002486-3 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 7ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 2/5/2022 
Parte: Elisa Rodrigues Veras. 
Objeto: Procedimento Administrativo destinado à averiguação do cumprimento e execução do Acordo de Não Persecução Cível
firmado com Elisa Rodrigues Veras. 
Membro do Ministério Público: Rafael de Moraes Lima 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00002487-4 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 7ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 2/5/2022 
Parte: Camila Westphal Prá. 
Objeto: Procedimento Administrativo destinado à averiguação do cumprimento e execução do Acordo de Não Persecução Cível
firmado com Camila Westphal Prá. 
Membro do Ministério Público: Rafael de Moraes Lima 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00005077-5 
COMARCA: Criciúma 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 11ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 2/5/2022 
Partes: de ofício e Celito Heinzen Cardoso. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente do Termo de
Colaboração n. 232/PMC/2019, firmado entre o Município de Criciúma e o Instituto Maximiliano Gaidzinski, do qual o Secretário
Municipal da Fazenda Celito Heinzen Cardoso faz parte do quadro societário. Inexistência da participação direta do investigado
nos atos referentes à celebração do Termo de Colaboração. Anulação decorrente da iniciativa do próprio investigado, após
conhecimento da ilegalidade. Ausência de pagamentos ao Instituto Maximiliano Gaidzinski, que arcou com as despesas das
aulas já ministradas no momento da anulação. Ausência de elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de atos de
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improbidade administrativa. Arquivamento que se impõe (Ato n. 395/2018/PGJ, artigo 48, I). 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Tremel de Faria 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00001579-3 
COMARCA: Criciúma 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 11ª Promotoria de Justiça  
Data da Conclusão: 2/5/2022 
Partes: Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Cecília; Município de Nova Veneza; Núcleo Brasil Sul de Provas e
Avaliações. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da empresa Núcleo Brasil Sul de Provas
e Avaliações pelo Município de Nova Veneza, em razão da existência de decisão judicial (ACP n. 0900069-63.2018.8.24.0056)
impedindo a mencionada pessoa jurídica de contratar com o poder público. Verificado que houve constituição de nova empresa
(Núcleo Brasil Sul de Provas e Avaliações Eireli ME) para burlar a decisão judicial. Inexistência de indícios de conhecimento do
ente municipal sobre os impedimentos e irregularidades. Apresentação de documentação pela empresa, inclusive certidão de
inexistência de impedimentos. Serviços integralmente realizados e pagos pela municipalidade. Ausência de elementos
suficientes que demonstrem a ocorrência de atos de improbidade administrativa. Medidas cabíveis em relação às manobras
executadas pelos sócios da empresa Núcleo Brasil Sul de Provas e Avaliações aplicadas pelo Juízo competente. Arquivamento
que se impõe (Ato n. 395/2018/PGJ, artigo 48, I). 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Tremel de Faria 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00005047-5 
COMARCA: Itajaí 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 10ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Igreja Evangelista Cristo é fé, amor e salvação; Leda Regina de Oliveira. 
As pessoas identificadas no presente edital ficam, pelo presente, cientificadas da decisão abaixo e que poderão apresentar
razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de
arquivamento. As razões ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do
Ministério Público (Conselho Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao
órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Inquérito Civil instaurado com o escopo de apurar suposta perturbação do sossego em
decorrência dos ruídos emitidos pelas atividades realizadas na Igreja Evangelista Cristo é Fé, Amor e Salvação, localizada na
Rua Francisco Machado, Bairro Cordeiros, Município de Itajaí. [...] Para caracterizar a produção de ruídos como poluição
sonora, conforme extraído de matéria do próprio Ministério Público de Santa Catarina, deve ser precedida de laudo técnico
comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição. Em casos
momentâneos ou esporádicos, é determinada como contravenção penal. Assim, a relatório de fiscalização produzido pelo órgão
ambiental municipal foi categórico ao pontuar a diferença, eis que os cultos são realizados duas vezes por semana na Igreja, de
modo que a situação relatada não se enquadra em poluição sonora. Desse modo, não é possível vislumbrar outros elementos
de atuação da atribuição específica desta Promotoria de Justiça. Assim, nos termos do Ato n. 318/2021/CPJ, o qual consolida as
atribuições das Promotorias de Justiça da Comarca de Itajaí, é atribuição da 10ª Promotoria: [...]. Por último, salienta-se que,
caso constatadas eventuais novas irregularidades ambientais, a qualquer tempo, esta Promotoria de Justiça poderá instaurar
novo procedimento para apuração dos fatos, mas, por ora, não há motivo para a continuidade das investigações. 
Membro do Ministério Público: Henrique da Rosa Ziesemer 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00000572-2 
COMARCA: Itajaí 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 28/4/2022 
Parte: Colégio Adventista de Itajaí. 
Conclusão: Procedimento Administrativo instaurado em razão de que o Colégio Adventista, situado nesta Comarca, estava
limitando o número de matrículas para alunos com necessidades especiais. Como se pode observar, o Colégio Adventista
comprovou o cumprimento da recomendação expedida, na medida em que possui matriculados alunos com necessidade
especiais. Ademais, após expedida a recomendação e acatada, não houveram novas notícias de que o Colégio Adventista
limitou as matrículas para alunos em condições especiais ou os tratou de forma desigual. Desta forma, considerando que a
recomendação foi integralmente cumprida, determinou-se o arquivamento do presente procedimento. 
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Membro do Ministério Público: Diego Rodrigo Pinheiro 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2021.00004600-9 
COMARCA: Jaraguá do Sul 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A quem possa interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: diante de todo o exposto, pode-se concluir, como de fato concluo, que atualmente Valério Farias não
se encontra em situação de risco, a exigir ação imediata, quer judicial, quer extrajudicial, de parte do MP. Dessa forma, arquivo
o presente Procedimento Administrativo, de n. SIG 09.2021.00004600-9. 
Membro do Ministério Público: Aristeu Xenofontes Lenzi 
Data: 2/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00002759-3 
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 21ª Promotoria de Justiça 
Data de Conclusão: 28/4/2022 
Parte: Maria Gorete Tomio. 
Conclusão: [...] Com efeito, destaca-se que, em que pese a negativa inicial da municipalidade, ante as considerações tecidas
por este Órgão de Execução, notadamente que a noticiante Maria Gorete Tômio se enquadra como protetora dos animais, não
obstante a seus diminutos recursos financeiros, foi prestado atendimento ao canino no CBEA. Logo, a situação se encontra
resolvida. Por todo o exposto, não sendo caso de instauração de Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório, com supedâneo
no art. 7º, inciso II do Ato n. 395/2018/PGJ, determino o arquivamento da presente Notícia de Fato. 
Membro do Ministério Público: Marcelo Mengarda 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00013409-1 
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 21ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 29/4/2022 
Parte: 2º Registro de Imóveis de Joinville. 
Objeto: apurar a transformação de imóvel rural em urbano sem prévia especificação de reserva legal averbada em sua
transcrição (matrícula n. 9.229 do 2º Registro de Imóveis de Joinville). 
Membro de Ministério Público: Simone Cristina Schultz 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001944-9 
COMARCA: Palhoça 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 3/5/2022 
Partes: Fundação Cambirela do Meio Ambiente (FCAM) e Erick Henrique Martins de Andrade. 
Objeto: apurar a responsabilidade de Erick Henrique Martins de Andrade pela construção irregular de um barraco de madeira,
com 20m² (vinte metros quadrados), edificado em descumprimento ao Auto de Embargo n. 0433 Série C, em local considerado
Área de Preservação Permanente - APP (restinga fixadora de dunas) e Área de Proteção Ambiental - APA do Entorno Costeiro,
sem autorização dos órgãos competentes, na Rodovia Evádio Paulo Broering, Quadra B1, Lotes 236,237 e 238, Bairro Pinheira,
município de Palhoça. 
Membro do Ministério Público: José Eduardo Cardoso 
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EXTRATO DE IN?DEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO - NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00012718-0 
COMARCA: Tubarão    
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça    
Data da Conclusão: 2/5/2022 
Parte: Israel de Souza Martins. 
Conclusão: trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de solicitação de agendamento de reunião, por Israel de Souza
Martins, para tratar sobre o processo n. 0006403-57.2013.8.24.0075, alusivo à Ação Civil Pública promovida em 2013 pelo
Município de Tubarão, e que tramita na Vara da Fazenda Pública, Execução Fiscal, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos
desta Comarca, com vistas à regularização do loteamento denominado Condomínio Polícia Militar. A regularização do
loteamento em referência já se encontra sob a apreciação do Poder Judiciário local, em face de demanda proposta por órgão
co-legitimado, devendo, as questões afetas à área, ser levadas, por meio de procurador devidamente constituído, à discussão
no bojo dos aludidos autos judiciais. Indeferimento de instauração de procedimento próprio, em face da ausência de justa causa
para tanto, na forma do art. 7º, inciso I, do Ato n. 395/2018/PGJ. 
Membro do Ministério Público: Cristine Angulski da Luz 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00003214-8 
COMARCA: Barra Velha 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 29/4/2022 
Partes: Conselho Tutelar do Município de Barra Velha e CMDCA do Município de Barra Velha. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar as razões da inexistência de lista de suplentes para o Conselho Tutelar do
Município de Barra Velha. Recomendação expedida. Eleição realizada. Arquivamento que se impõe. 
Membro do Ministério Público:Tehane Tavares Fenner 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00004603-8 
COMARCA: Braço do Norte 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A quem possa interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado 
EXTRATO DA DECISÃO: moralidade administrativa. Acumulação indevida de atividades. Incompatibilidade de horários.
Negligência com funções públicas. Inexistência de irregularidades. Ausência de ato de improbidade administrativa.
Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Luísa Niencheski Calviera 
Data: 4/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00004603-8 
COMARCA: Braço do Norte 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Partes: Município de Santa Rosa de Lima/SC, Suely Defrein e Naiana Boeing. 
Conclusão: moralidade administrativa Município de Santa Rosa de Lima. Contratação direta. Projeto teatral. Servidoras em
incompatibilidade de horários. Cumulação de cargos. Irregularidades não evidenciadas. Ausência de ato de improbidade
administrativa. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Luísa Niencheski Calviera 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00013756-6 
COMARCA: Camboriú 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 3/5/2022 
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Partes: Município de Camboriú e a quem possa interessar. 
Objeto: apurar possível inconstitucionalidade da criação das atribuições dos cargos noticiados na Lei Complementar n.
117/2021. 
Membro do Ministério Público: Luis Felipe de Oliveira Czesnat 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00002041-2 
COMARCA: Campos Novos 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 29/4/2022 
Parte: Liliani Maria Langone Antunes. 
Objeto: apurar a ausência de acessibilidade na calçada situada na Rua Coronel Farrapo esquina com a Rua Darci Corrêa, Bairro
São Sebastião, Município de Campos Novos/SC, e adotar as medidas cabíveis, para que haja atendimento à legislação de
regência. 
Membro do Ministério Público: Raquel Betina Blank 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00000800-4 
COMARCA: Concórdia 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 27/4/2022 
Partes: Roberto Carpeggiani Moreira e Merlo Imóveis Ltda. 
Conclusão: Inquérito Civil. Meio Ambiente. Apurar a regularidade da supressão de vegetação nativa correspondente a 0,4
hectares em parcelamento de solo implantado pela empresa Merlo Imóveis Ltda. Celebrado termo de compromisso de
ajustamento de conduta para adoção de medidas reparatórias e indenizatórias em relação ao dano ambiental praticado pela
empresa Merlo Imóveis Ltda, consistente na supressão/danificação de 0,4 hectares de vegetação nativa, excedendo a área
autorizada pela Autorização de Corte n. 1376/2017/IMA, concedida no Processo n. VEG/76830/CAU, para implantação de
loteamento residencial. Sujeito à homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público:  Fabrício Pinto Weiblen 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00001707-3 
COMARCA: Guaramirim 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 26/3/2022 
Parte: sigiloso. 
Objeto: apurar possível situação de risco e/ou violação de direitos suportada pela adolescente especificamente em decorrência
da conduta ameaçadora e agressiva dos genitores. 
Membro do Ministério Público: Rafael Pedri Sampaio 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00001708-4 
COMARCA: Guaramirim 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 26/3/2022 
Parte: sigiloso. 
Objeto: apurar eventual irregularidade na disponibilização de segundo professor/professor auxiliar para a adolescente
diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. 
Membro do Ministério Público: Rafael Pedri Sampaio 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00001725-1 
COMARCA: Guaramirim 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 28/3/2022 
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Parte: sigiloso. 
Objeto: apurar eventual exposição do idoso à situação de risco e/ou de violação de direitos, em virtude da situação de abandono
dos filhos e em decorrência das condições de saúde mental dele, que o impossibilitam permanecer sozinho. 
Membro do Ministério Público: Rafael Pedri Sampaio 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2022.00001884-0 
COMARCA: Guaramirim 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 1º/4/2022 
Partes: Conselho Tutelar e Unidades de Educação do Município de Schroeder. 
Objeto: apurar os motivos de atraso/suspensão dos registros APOIA on-line identificados como vencidos por meio de relatórios
extraídos do Portal do Promotor, no Município de Massaranduba, atribuídos ao Conselho Tutelar e às Unidades de Educação, e
acompanhar a adoção de medidas pelas respectivas instâncias para regularização desses cadastros. 
Membro do Ministério Público: Rafael Pedri Sampaio 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2019.00010678-7 
COMARCA: Indaial 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
O noticiante anônimo, no presente edital fica, pelo presente, cientificado da decisão abaixo e da possibilidade de  apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: com base no artigo 15 do Ato n. 398/2018/PGJ, promovo o arquivamento deste Procedimento
Administrativo, sem prejuízo de reabertura se porventura sobrevierem novas informações. 
Membro do Ministério Público: Filipe Costa Brenner 
Data: 4/5/2022 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2021.00029542-7 
COMARCA: Itapema 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 3ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Francisco Doose Valero. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na abertura de valas com
utilização de tubos pelo Município de Itapema, no Loteamento Parque Alessandro. Realizada vistoria in loco, a Fundação
Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI) não constatou quaisquer irregularidades, motivo pelo qual não há outra alternativa
a não ser o indeferimento da presente Notícia de Fato. 
Membro do Ministério Público: Luiz Mauro Franzoni Cordeiro 
Data: 8/12/2021 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00004418-8 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 3/5/2022 
Parte: Município de Ituporanga. 
Conclusão: não havendo outras diligências a serem realizadas e diante da solução extrajudicial da irregularidade com a
contratação do profissional de assistência social para atuar na rede municipal de ensino, na situação em apreço, a  melhor
solução é o arquivamento do procedimento. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
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EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00004432-2 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 3/5/2022 
Parte: Município de Chapadão do Lageado. 
Conclusão: não havendo outras diligências a serem realizadas e diante da solução extrajudicial da irregularidade com a
contratação dos profissionais de psicologia e assistência social para atuar na rede municipal de ensino, na situação em apreço a
melhor solução, é o arquivamento do procedimento. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001130-2 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Ituporanga. 
Conclusão: não havendo outras diligências a serem realizadas tendo em vista que a situação será acompanhada por meio do
Procedimento Administrativo n. 09.2022.00002514-0, na situação em apreço a melhor solução é o arquivamento do
procedimento. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001133-5 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Petrolândia. 
Conclusão: não havendo outras diligências a serem realizadas tendo em vista que a situação será acompanhada por meio do
Procedimento Administrativo n. 09.2022.00002512-9, na situação em apreço, a melhor solução é o arquivamento do
procedimento. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001135-7 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 3/5/2022 
Parte: Município de Leoberto Leal. 
Conclusão: não havendo outras diligências a serem realizadas tendo em vista que a situação será acompanhada por meio do
Procedimento Administrativo n. 09.2022.00002507-3, na situação em apreço a melhor solução é o arquivamento do
procedimento. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001136-8 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Chapadão do Lageado. 
Conclusão: considerando a existência de Procedimento Administrativo com objeto de atuação mais amplo e que fiscalizará a
implementação das metas do ensino integral pelo Município de Chapadão do Lageado, assim como a necessidade de se
aguardar novas orientações do CIJ para subsidiar a fiscalização, a melhor solução é o arquivamento do presente procedimento
por ser matéria estranha à tramitação por meio de Inquérito Civil. 
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Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001137-9 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Vidal Ramos. 
Conclusão: considerando a existência de Procedimento Administrativo com objeto de atuação mais amplo e que fiscalizará a
implementação das metas do ensino integral pelo Município de Vidal Ramos, assim como a necessidade de se aguardar novas
orientações do CIJ para subsidiar a fiscalização, a melhor solução é o arquivamento do presente procedimento por ser matéria
estranha à tramitação por meio de Inquérito Civil. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001138-0 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Imbuia. 
Conclusão: considerando a existência de Procedimento Administrativo com objeto de atuação mais amplo e que fiscalizará a
implementação das metas do ensino integral pelo Município de Imbuia, assim como a necessidade de se aguardar novas
orientações do CIJ para subsidiar a fiscalização, a melhor solução é o arquivamento do presente procedimento por ser matéria
estranha à tramitação por meio de Inquérito Civil. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00001139-0 
COMARCA: Ituporanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Atalanta. 
Conclusão: considerando a existência de Procedimento Administrativo com objeto de atuação mais amplo e que fiscalizará a
implementação das metas do ensino integral pelo Município de Leoberto Leal, assim como a necessidade de se aguardar novas
orientações do CIJ para subsidiar a fiscalização, a melhor solução é o arquivamento do presente procedimento por ser matéria
estranha à tramitação por meio de Inquérito Civil. 
Membro do Ministério Público: Jaisson José da Silva 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00001457-9 
COMARCA: Içara 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A quem possa interessar, fica, pelo presente edital, cientificada da decisão abaixo e poderá apresentar razões escritas ou
documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As razões ou
os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho
Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1792, 4º andar - Edifício Ministério Público de Santa Catarina - CEP 88.015-530 -
Florianópolis/SC), ou ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: apurar eventual descumprimento do art. 26, III, da Lei n. 8.666/93, nos procedimentos de Dispensa de
Licitação n. 121/PMI/2019 e n. 142/PMI/2019, promovidos pelo Município de Içara. Ausência de indícios de dano ao erário,
tampouco enriquecimento ilícito dos envolvidos. Diligências investigativas que não foram capazes de demonstrar dolo específico
na conduta do agente no que tange à ofensa de princípios administrativos. Rol taxativo nas hipóteses de improbidade
administrativa decorrente de violação de princípios da administração pública. Não enquadramento do ato investigado às
hipóteses trazidas no artigo 11 da LIA. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Fernando Rodrigues de Menezes Júnior 
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Data: 4/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00005609-9 
COMARCA: Içara 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Partes: Município de Içara e APAE-Içara. 
Conclusão: Notícia de Fato instaurada para apurar eventuais irregularidades na prestação de contas do Termo de Fomento n.
001/PMI/2019, firmado entre o Município de Içara e a APAE-Içara. Diligências investigativas que não confirmaram a ocorrência
do fato que ensejou a instauração do procedimento. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Fernando Rodrigues de Menezes Júnior 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00001457-9 
COMARCA: Içara 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Içara. 
Conclusão: apurar eventual descumprimento do art. 26, III, da Lei n. 8.666/93, nos procedimentos de Dispensa de Licitação n.
121/PMI/2019 e n. 142/PMI/2019, promovidos pelo Município de Içara. Ausência de indícios de dano ao erário, tampouco
enriquecimento ilícito dos envolvidos. Diligências investigativas que não foram capazes de demonstrar dolo específico na
conduta do agente no que tange à ofensa de princípios administrativos. Rol taxativo nas hipóteses de improbidade
administrativa decorrente de violação de princípios da administração pública. Não enquadramento do ato investigado às
hipóteses trazidas no artigo 11 da LIA. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Fernando Rodrigues de Menezes Júnior 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2019.00009371-0 
COMARCA: Porto Belo 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Eliane Camargo. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: em análise das informações oriundas do Conselho Tutelar, observa-se que a infante está matriculada
e com frequência escolar, bem como a família obteve acompanhamento e auxílios que necessitou pelo Conselho Tutelar,
optando por não ser acompanhada pelo CRAS. Diante do exposto, tendo em vista que não há evasão escolar, nem demais
ações com a família, não se vislumbram motivos para o andamento do presente feito, eis que atingiu seu objeto, e assim, a
medida que se impõe é seu arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Lenice Born da Silva 
Data: 3/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2018.00004746-6 
COMARCA: São João Batista 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Partes: Luiz Paulo Tridapalli e Artefatos de Cimento Beira Rio Ltda. 
Conclusão: representação. Poluição sonora. Instalação de fábrica de artefatos de cimento em zona exclusivamente residencial.
Celebração de termo de ajustamento de conduta, para deslocamento da atividade para zona industrial. Inquérito Civil arquivado. 
Membro do Ministério Público: Nilton Exterkoetter 
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EXTRATO DE CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL N. 06.2021.00001297-4 
COMARCA: São Miguel do Oeste 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: anônimo. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar eventuais irregularidades no CASEP de São Miguel do Oeste, consistente em
pagamento de horas extras irregularmente. Irregularidades não comprovadas. Ausência de ato ímprobo. Promoção de
arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Marcela de Jesus Boldori Fernandes 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL  N. 06.2021.00000441-9 
COMARCA: São Miguel do Oeste 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Rosimar Silveira Hibner. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar a notícia de que Rosimar Silveira Hibner, na condição de funcionária pública
municipal de São Miguel do Oeste/SC, ocupante do cargo de de Agente Comunitária de Saúde, praticou ato de improbidade
administrativa ao não desempenhar suas funções adequadamente, pois além de não cumprir o cronograma de visitas
domiciliares falsificou a assinatura de pessoas que deveria visitar. Termo de Acordo de Não Persecução Cível Celebrado.
Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Marcela de Jesus Boldori Fernandes 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2017.00003662-1 
COMARCA: Urussanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 3ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 3/5/2022 
Parte: Delegacia de Polícia de Cocal do Sul. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado para apurar as condições estruturais do prédio da Delegacia de Polícia de Cocal do Sul.
Problemas na cobertura, infiltração, instalações elétricas, deslocamento de piso, trincas e fissuras. Condições insalubres com
presença de fungos. Reformas pontuais na cobertura, troca de instalações elétricas, tratamento de fissuras, pintura integral do
prédio. Condições aptas de uso após intervenções. Problemas de ordem estrutural (trincas e deslocamento de piso) que
persistem, mas que não representam perigo iminente à edificação. Processo Licitatório em curso para ampla reforma do prédio,
que vislumbrará conserto de tais patologias. Laudo pericial atestando segurança da edificação. Apresentação de Habite-se e
Atestado de Funcionamento emitidos pelo Corpo de Bombeiros válidos e vigentes. Condições seguras do prédio que permite-se
aguardar o processo de licitação, que está em trâmite, para futura reforma do prédio. Arquivamento que se impõe.  
Membro do Ministério Público: Juliana Ramthun Frasson 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00000349-3 
COMARCA: Urussanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Urussanga. 
Conclusão: defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na estrutura
física da Centro de Educação Infantil Vereador Erotides Oprendino Borges, situado no Município de Urussanga. Notícia de
estrutura física comprometida (infestação de cupins, telhas danificadas, infiltração, fiação solta, entre outros problemas
estruturais), gerando insegurança no ambiente escolar. Regularização no curso da instrução. Obtenção do Alvará Sanitário e
Atestado de Habite-se pelo Corpo de Bombeiros. Promoção de arquivamento que se submete à apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público. 
Membro do Ministério Público: Diana da Costa Chierighini 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00000351-6 
COMARCA: Urussanga 
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ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: Município de Urussanga. 
Conclusão: defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na estrutura
física do Centro Educacional Profissional Lydio De Brida, situado no Município de Urussanga. Notícia de que o telhado do
educandário estaria comprometido, gerando insegurança no ambiente escolar. Regularização no curso da instrução. Obtenção
do Alvará Sanitário e Atestado de Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros. Promoção de arquivamento que se submete à
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 
Membro do Ministério Público: Diana da Costa Chierighini 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2021.00005080-2 
COMARCA: Capivari de Baixo 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça 
PESSOAS CIENTIFICADAS: Ana Karoline Ouriques de Oliveira e Ivan Westphal de Souza. 
As pessoas identificadas no presente edital ficam, pelo presente, cientificadas da decisão abaixo e da possibilidade de
apresentar recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente
posterior à publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: apuração de eventual situação de risco envolvendo as crianças Ivan Lucas Ouriques de Souza, Ana
Clara Ouriques de Souza e Sara Ouriques de Souza, filhas de Ana Karoline Ouriques de Oliveira e Ivan Westphal de Souza.
Situação de risco ou vulnerabilidade não verificada. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Guilherme Back Locks 
Data: 2/5/2022 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL N. 06.2022.00002065-6 
COMARCA: Capivari de Baixo 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Instauração: 2/5/2022 
Parte: Município de Capivari de Baixo. 
Objeto: apurar possível irregularidade praticada pelo Município de Capivari de Baixo na contratação de servidores temporários
para cargos efetivos na Secretaria de Saúde. 
Membro do Ministério Público: Guilherme Back Locks 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO NOTÍCIA DE FATO N. 01.2022.00009026-4 
COMARCA: Jaguaruna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/5/2022 
Parte: José Antônio Manoel ME. 
Conclusão: suposta prática de dano ambiental em razão das atividades desenvolvidas pela empresa José Antônio Manoel ME.
Atuação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em relação ao objeto da notícia de fato. Caso
apurado/investigado no âmbito administrativo do IMA, que tem obrigação legal de exigir a reparação dos danos ambientais ou
sua compensação, bem como obrigação de comunicar sua procuradoria jurídica ou a Procuradoria Geral do Estado para adoção
das medidas judiciais pertinentes em caso de não cumprimento da obrigação pelo responsável na seara administrativa.
Ausência de desídia ou omissão do órgão ambiental. Desnecessidade do Ministério Público também atuar no caso nessa fase.
Arquivamento do feito. 
Membro do Ministério Público: Elizandra Sampaio Porto 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2017.00002443-6 
COMARCA: Palmitos 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Conclusão: 4/8/2020 
Parte: Município de Caibi. 
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Conclusão: contratação e alteração de carga horária prevista em Lei Municipal. Unificação de cargos. Medida adequada.
Irregularidade inexistente. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: José Orlando Lara Dias 
 
 
 
 
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 10/2022/FECEAF 
Resumo da Inexigibilidade de Licitação n. 10/2022/FECEAF (Processo n. 2022/006596). Objeto: Contratação do Curso
Reuniões Eficazes. Carga Horária: 3 (três) horas-aula (on-line). Favorecido: LCM Treinamento Empresarial Ltda. Valor Total:
R$ 7.000,00. Base Legal: Art. 25, II, da Lei de Licitações n. 8.666/93. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Registrado no TCE/SC sob o código: 
998321DB90D4CA57F6378892717E0D09C19D42E6 
 
 
 
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2022/MP E CONTRATO N. 023/2022/MP 
Resumo do Julgamento e Classificação do Pregão Eletrônico n. 09/2022/MP (Processo n. 2021/018381) e do Contrato n.
023/2022/MP. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais
às atividades da Coordenadoria de Comunicação Social - COMSO do Ministério Público de Santa Catarina - MPSC, envolvendo
os serviços de fotografia, atendimento à imprensa, produção de conteúdo escrito e audiovisual, ações de relacionamento em
ambientes digitais, planejamento e realização de entrevistas coletivas, para suprir as necessidades do MPSC nas regiões de
Blumenau, Chapecó, Lages, Joinville e Criciúma, conforme condições e exigências constantes no Anexo III do Contrato. Lote
Vencedor, Contrato Firmado: Lote 1, 2, 3, 4 e 5, vencedora Partners Comunicação Integrada Ltda., Contrato n. 023/2022/MP.
Cláusulas: Terceira/Do Preço: Dá-se a este Contrato o valor global de R$ 712.337,52 (setecentos e doze mil trezentos e trinta
e sete reais e cinquenta e dois centavos) para os serviços previstos na Cláusula Primeira e para a totalidade do período
mencionado na Cláusula Vigésima Primeira, referente ao Lote 01, com o valor unitário de R$ 400,48 (quatrocentos reais e
quarenta e oito centavos) e valor total de R$ 48.057,60 (quarenta e oito mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) para o
item 1, valor unitário de R$ 667,47 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e valor total de R$ 16.019,28
(dezesseis mil e dezenove reais e vinte e oito centavos) para o item 2, valor unitário de R$ 244,74 (duzentos e quarenta e quatro
reais e setenta e quatro centavos) e valor total de R$ 29.368,80 (vinte e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta
centavos) para o item 3, valor unitário de R$ 255,86 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e valor total
de R$ 30.703,20 (trinta mil, setecentos e três reais e vinte centavos) para o item 4 e valor unitário de R$ 389,36 (trezentos e
oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) e valor total de R$ 9.344,64 (nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos) para o item 5; referente ao Lote 02, com o valor unitário de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove
reais) e valor total de R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais) para o item 1, valor unitário de R$ 615,00
(seiscentos e quinze reais) e valor total de R$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta reais) para o item 2, valor unitário
de R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) e valor total de R$ 27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta
reais) para o item 3, valor unitário de R$ 235,75 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$
28.290,00 (vinte e oito mil, duzentos e noventa reais) para o item 4 e valor unitário de R$ 358,75 (trezentos e cinquenta e oito
reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 8.610,00 (oito mil seiscentos e dez reais) para o item 5; referente ao Lote
03, com o valor unitário de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) e valor total de R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil
duzentos e oitenta reais) para o item 1, valor unitário de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) e valor total de R$ 14.760,00
(quatorze mil setecentos e sessenta reais) para o item 2, valor unitário de R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta
centavos) e valor total de R$ 27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais) para o item 3, valor unitário de R$ 235,75 (duzentos e
trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 28.290,00 (vinte e oito mil duzentos e noventa reais) para o
item 4 e valor unitário de R$ 358,75 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 8.610,00
(oito mil seiscentos e dez reais) para o item 5; referente ao Lote 04, com o valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) e valor
total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o item 1, valor unitário de R$ 834,25 (oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e
cinco centavos) e valor total de R$ 20.022,00 (vinte mil e vinte e dois reais) para o item 2, valor unitário de R$ 310,00 (trezentos
e dez reais) e valor total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para o item 3, valor unitário de R$ 310,00 (trezentos
e dez reais) e valor total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para o item 4 e valor unitário de R$ 500,00
(quinhentos reais) e valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o item 5; referente ao Lote 05, com o valor unitário de R$
500,00 (quinhentos reais) e valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o item 1, valor unitário de R$ 834,25

Divulgação: quarta-feira, 4 de maio de 2022 Publicação: quinta-feira, 5 de maio de 2022 Ano 13 | n. 3157 | Pág.
109

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei Complementar n. 424, de 1º de dezembro de 2008, e regulamentado pelo
Ato n. 469, de 18 de dezembro de 2008. Assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, nos termos da Portaria n. 4.031, de 24 de setembro de
2013.



(oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e valor total de R$ 20.022,00 (vinte mil e vinte e dois reais) para o
item 2, valor unitário de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e valor total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para o
item 3, valor unitário de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e valor total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para o
item 4 e valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) e valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o item 5, sendo que
para o exercício de 2023, ficam os valores condicionados à prévia disponibilização dos respectivos recursos orçamentários,
conforme o Anexo III deste Contrato. Vigésima Primeira/Da Vigência: O prazo de vigência deste Contrato será contado a partir
do dia 4-5-2022 até o dia 3-5-2023, ficando a execução e a consequente remuneração dos serviços previstas para o ano de
2023 condicionadas à prévia disponibilização dos respectivos recursos orçamentários, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos, por conveniência das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei de Licitações n.
8.666/93. Base Legal: Lei de Licitações n. 8.666/93 e suas alterações. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
<font face="Times New Roman, serif" >PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/2021/MP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
046/2021/MP</font > 
Resumo da Autorização emitida referente à Ata de Registro de Preços n. 046/2021/MP, celebrada entre este Órgão e a empresa
Lemos Mudanças Ltda. ARP 046/2021/MP: ADA 11, conforme a Autorização de Serviço n. 0562/2022/MP (Processo n.
2022/007378), para contratação de 15m³ de serviço de transporte, entrega e coleta de mobiliário, deslocamento de 51 a 250km,
para mudança de layout da 1ª PJ de Garopaba, ao valor total de R$ 2.370,00. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2021/MP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2021/MP 
Resumo das Autorizações emitidas referente à Ata de Registro de Preços n. 049/2021/MP, celebrada entre este Órgão e a
empresa Refrijo Comércio e Serviços de Climatização Ltda. - ME. ARP 049/2021/MP: ADA n. 10, conforme as Autorizações de
Serviço e Fornecimento n. 0563 e 0564/2022/MP (Processo n. 2022/006844), para substituição dos aparelhos de ar
condicionado do corredor, sala técnica e sala de reunião, no Ed. Jádel da Silva em Jaraguá do Sul, ao valor total de R$
95.600,00. ADA n. 11, conforme as Autorizações de Serviço e Fornecimento n. 0565 e 0566/2022/MP (Processo n.
2022/007020), para substituição do aparelho de ar-condicionado cassete localizado na sala 201, no Ed. Jádel da Silva, em
Jaraguá do Sul, ao valor total de R$ 11.600,00. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2021/MP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 004/2021/MP  
Resumo da Autorização emitida referente à Ata de Registro de Preços n. 004/2021/MP, celebrada entre este Órgão e a empresa
Rio Flex Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. ARP 004/2021/MP: ADA 3, conforme a Autorização de
Fornecimento n. 0567/2022/MP (Processo n. 2022/007320), para a aquisição de 200 unidades de cadeira fixa, com apoio de
braço, ao valor de R$ 555,00, cada. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
TERMO ADITIVO N. 002/2022 AO CONTRATO N. 041/2021/MP 
Resumo do Termo Aditivo n. 002/2022 ao Contrato n. 041/2021/MP (Processo n. 2021/020316 - Pregão Eletrônico n.
065/2021/MP), firmado entre este Órgão e Teltec Solutions Ltda. Cláusulas: Primeira/Da Vigência: Fica prorrogado o prazo de
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vigência e execução previsto na Cláusula Vigésima Primeira do Contrato original, passando a constar o prazo de 13-12-2021 até
13-5-2022. Segunda/Da Alteração do Anexo III - Objeto do Contrato: Fica alterado o item 1.6, Anexo 1 do Anexo III do
Contrato original, para que passe a constar o novo cronograma de entrega do planejamento e execução da implantação, da
seguinte maneira: 

Terceira/Da Validade e Da Publicação: Este aditivo terá eficácia a partir da data de sua assinatura, sendo ratificado pela sua
publicação resumida no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme disposto no artigo
61, parágrafo único, da Lei de Licitações n. 8.666/93. Quarta: As demais cláusulas do contrato continuam íntegras e inalteradas. 
Florianópolis, 4 de maio de 2022. 
GLADYS AFONSO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 

Itens Prazo a partir do início da vigência do
contrato

(dias corridos)

Data de entrega

Levantamento de requisitos (item 1.9 do anexo I) 20 dias 1º-1-2022

Projeto lógico de alto nível (HLD) (item 1.10 do anexo I) 61 dias 11-2-2022

Projeto lógico detalhado (LLD) (item 1.11 do anexo I) 93 dias 15-3-2022

Plano de testes (item 1.12 do anexo I) 95 dias 17-3-2022

Plano de implantação (item 1.13 do anexo I) 95 dias 17-3-2022

Implantação de localidade piloto (item 1.14 do anexo I) 118 dias 9-4-2022

Implantação de todas as localidades (item 1.15 do anexo I) 138 dias 29-4-2022
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