
 
 
 

 
Diário nº 1947 de 20 de julho de 2017 
 
CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > MINISTÉRIO PÚBLICO > PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA > SECRETARIA GERAL 

 
EDITAL Nº 134/2017 

 
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com 
base no disposto nos artigos 60, 61 e 62 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 
1996, e na Resolução n° 019/2010 (Alterada pelas Res. nº 067/2010, Res. nº 021/2013 e Res. 22/2015), 
do Conselho Superior do Ministério Público, resolve proceder à reti-ratificação do Edital no 121/2017, 
na forma a seguir: 

 
Onde se lê: 
1.2 - A seleção visa ao preenchimento de TRÊS(03) vagas para a sede da Promotoria Regional 
(Promotoria de Justiça de Serrinha), e UMA(01) vaga para as demais Promotorias da Regional (Araci, 
Capela do Alto Alegre, Cipó, Conceição do Coité, Gavião, Ichu, Nova Soure, Nova Fátima, Queimadas, 
Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Sátiro Dias, Teofilândia, e Valente), no período de validade do 
certame. 

1.2.1 - Será reservado 30% (trinta por cento) do total das vagas para a Promotoria de Justiça de 
Serrinha aos candidatos negros, amparados pelo Decreto Estadual nº 15.353, de 08 de agosto 
de 2014, que regulamenta o art. 49 da Lei Estadual nº 13.182, de 06 de junho de 2014 e pelo 
artigo 4º do Ato nº 544/2014, do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia. 
1.2.1.1 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

1.2.1.2 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado da seleção 
e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao estágio, e 
conseqüente desligamento, mediante prévia apuração a cargo do CEAF, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

1.2.1.3 - Os candidatos negros que optarem pela reserva de vagas de que trata este edital 
concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção. 

1.2.1.4 - Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação. 

 
Quadro de vagas 

 

Promotoria Ampla 
concorrência Negros 

Serrinha 02(duas) 01 (uma) 
Demais Promotorias 01 (uma) - 

 
1.2.2 – Aos candidatos aprovados é assegurada quando da contratação, a percepção da bolsa de 
complementação educacional e, também do auxílio transporte se declarar dele necessitar. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições para a seleção de estagiários serão realizadas no período de 19 de julho a 04 de 
agosto de 2017, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30, na sede da Promotoria de 
Justiça de Serrinha, situada na Av. Lauro Mota, nº 222, Ginásio, Serrinha/BA 
............ 
 



 
 
Leia-se: 
1.2 - A seleção visa ao preenchimento de DUAS(02) vagas para a sede da Promotoria Regional 
(Promotoria de Justiça de Serrinha), e UMA(01) vaga para as demais Promotorias da Regional (Araci, 
Capela do Alto Alegre, Cipó, Conceição do Coité, Nova Soure, Queimadas, Retirolândia, Santaluz, 
Teofilândia, Riachão do Jacuipe e Valente), no período de validade do certame. 

1.2.2 – Aos candidatos aprovados é assegurada quando da contratação, a percepção da bolsa de 
complementação educacional e, também do auxílio transporte se declarar dele necessitar. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições para a seleção de estagiários serão realizadas no período de 19 de julho a 04 de 
agosto de 2017, nas sedes das Promotorias de Justiça de: 

 - Serrinha, situada na Av. Lauro Mota, nº 222, Ginásio, Serrinha/BA, no horário das 08:00 às 
12:00 e das 14:00 às 17:30. 
- Riachão do Jacuípe, situada na Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 30, Centro, Riachão do 
Jacuípe/BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 

........... 
 
 
Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital nº 121/2017. 
  

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 19 de julho de 2017 
 

EDIENE SANTOS LOUSADO 
Procuradora-Geral de Justiça 

 


