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Comissão do 30º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto 

 
 

Comunicado nº 03/2013 
 
 

A Presidente da Comissão do 30º Concurso Público para ingresso na carreira do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, 

Procuradora-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as normas 

constantes da Resolução nº 109, de 16/5/2011, do Conselho Superior desta Instituição, e,  

 

CONSIDERANDO o atual contexto de excepcionalidade nacional com grandes e 

inúmeras manifestações por todo país;  

 

CONSIDERANDO que em várias localidades o expediente bancário ficou 

prejudicado no dia 26/06/2013, último dia para o pagamento da Guia de Recolhimento da União 

(GRU) relativa ao 30º Concurso para ingresso na carreira do MPDFT; 

 

CONSIDERANDO a quantidade de casos relatados e provados a esta Comissão de 

Concurso acerca dos obstáculos para o adimplemento da referida GRU no prazo final de seu 

vencimento;   

 

INFORMA  que, para que não haja prejuízo aos candidatos já inscritos, o prazo para o 

pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) atinente à taxa de inscrição para o 30º 

Concurso Público para ingresso na carreira do MPDFT será prorrogado até o dia 1º de julho de 

2013. 

 

Ressalte-se que não serão permitidas novas inscrições, mas tão somente a reimpressão 

da GRU no campo próprio, através do sítio eletrônico www.mpdft.mp.br/30concurso. 

 

Frise-se que o candidato que não proceder ao pagamento impreterivelmente até o dia 

1º/07/2013 terá sua inscrição automaticamente indeferida.  
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Nos termos do art. 8º, §2º, do Edital nº 01, de 22 de maio de 2013, o valor referente ao 

pagamento da taxa de inscrição preliminar não será devolvido em nenhuma hipótese, salvo em 

caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 

 

 

Brasília-DF, 28 de junho de 2013. 
 
 
 

Original Assinado 
EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO 

Presidente da Comissão de Concurso 
Procuradora-Geral de Justiça 

MPDFT 
 
 

 


