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Colégio de Procuradores de Justiça
Nota Declaratória

Nota Declaratória

Declaro, para os devidos fins, que a 9ª Sessão Ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, designada para esta
data, às 10h, não foi realizada por falta de quórum, devendo a respectiva pauta ser apreciada na próxima sessão regimental.
Compareceram os Senhores Procuradores de Justiça Antônio Areccippo de Barros Teixeira Neto, Sérgio Jucá, Walber José
Valente de Lima, Lean Antônio Ferreira de Araújo, Dennis Lima Calheiros, Eduardo Tavares Mendes e José Artur Melo. Ausente
s, justificadamente, o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, e o Procurador de Justiça Márcio
Roberto Tenório de Albuquerque, bem como ausente, por encontrarem-se em gozo de férias os Procuradores de Justiça
Marcos Méro e Denise Guimarães de Oliveira. Do que, para constar, foi lavrada esta nota declaratória, que vai assinada pelo
decano do Colégio de Procuradores de Justiça.

Maceió, 16 de agosto de 2019.
Antônio Arecippo de Barros Teixeira Neto
Procurador de Justiça decano do Colégio de Procuradores de Justiça
Presidente da sessão

Escola Superior do Ministério Público
Convocação
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS - ESMP-AL
A DIRETORIA DA ESMP-AL, NESTA DATA:
Considerando o princípio constitucional da publicidade e os poderes delegados pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de
Justiça;
Considerando a existência de vaga no Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Alagoas;
CONVOCA, abaixo, os aprovados no Processo Seletivo Público para Provimento de Vagas e Formação de Quadro de Reserva
de Estagiários de Diversas Áreas do Ministério Público do Estado de Alagoas para assumir vaga no referido programa:

*DIREITO – ARAPIRACA
(9º) VALQUIRIA PORFIRIO DA SILVA

*INFORMÁTICA – MACEIÓ (MANHÃ)
(3º) KIN TORRES PRADO MELLO

INFORMA, ainda, que os convocados deverão enviar para o seguinte endereço de e-mail: esmp.secretaria@mpal.mp.br a
documentação abaixo relacionada, de forma digitalizada, em um arquivo único no formato “.pdf”, impreterivelmente no período
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de 16/08/2019 a 26/08/2019, sob pena de perda da respectiva vaga, bem como comparecer à ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, localizada na Av. Fernandes Lima, nº 1018, Farol (em frente ao Tribunal
de Contas), no dia 26/08/2019, às 09 (nove) horas, para treinamento inicial, munidos de originais e cópias dos documentos
anteriormente enviados por e-mail.

DOCUMENTOS:
a) Documento oficial de identidade e CPF (original e 1 cópia);
b) Comprovante de residência (original e 1 cópia);
c) Título de eleitor e um dos seguintes documentos: comprovante da última votação (original e 1 cópia) ou Certidão da Justiça
Eleitoral comprovando quitação eleitoral;
d) 02 (duas) fotos 3x4;
e) Declaração de Vínculo com uma das instituições de ensino superior conveniadas ao Ministério Público do Estado de Alagoas,
informando que está matriculado e frequente em um dos três últimos anos do curso, não sendo válido o comprovante de
pagamento da matrícula;
f) Comprovante de horário das disciplinas em que se encontra matriculado fornecido pela faculdade;
g) Histórico escolar constando todas as disciplinas cursadas em cada período (original e 1 cópia);
h) Declaração que não possui cargo, função e/ou estágio com vedação de acumulação prevista no artigo 19 da Resolução
CNMP n.º 42/2009, de 26/06/2009, feita pelo(a) próprio(a) convocado(a);
i) Declaração de disponibilidade de tempo para a realização de estágio de 20 (vinte) horas semanais, no horário de
funcionamento da Procuradoria-Geral de Justiça ou Promotorias de Justiça, feita pelo(a) próprio(a) convocado(a);
j) Certidões cível e criminal das Justiças Estadual e Federal;
k) Outros documentos necessários solicitados pela Escola Superior do Ministério Público e/ou Diretoria de Pessoal do Ministério
Público do Estado de Alagoas, no momento em que o candidato se apresentar dentro do prazo permitido.

Maceió, 15 de agosto de 2019.

CLÁUDIO JOSÉ BRANDÃO SÁ
Vice-Diretor da ESMP-AL

Administrativo
Licitação
EDITAL DE SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA (§1º DO ART. 10 DA LEI Nº 12.232/2010)
O Ministério Público do Estado de Alagoas, com sede na Rua Doutor Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço – Maceió/AL, CEP
57.025-400, inscrito no CNPJ sob o nº 12.472.734/0001-52, de acordo com os elementos constantes no Processo nº 190/2019,
torna pública a lista de inscritos para o sorteio da composição da Subcomissão Técnica (§1º do Art. 10 da Lei nº 12.232/2010)
que terá como finalidade a análise e o julgamento das propostas técnicas referentes ao procedimento licitatório para a
contratação de serviços de publicidade.
1. DO OBJETO
1.1. Sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica, para análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas em licitação que visará à contratação de serviços de publicidade, prestados necessariamente por intermédio
de agência de propaganda, em consonância aos preceitos contidos na Lei Federal nº 12.232/2010 e legislação correlata.
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO
2.1. A abertura da sessão pública do sorteio será realizada às 08:00 do dia 30 de agosto de 2019, na sala de Licitações,
localizada na sede do Ministério Público do Estado de Alagoas, na rua Doutor Pedro Jorge Melo e Silva, 79, Poço, Maceió/AL.
2.2. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do sorteio na data marcada,
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