MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO DE CONCURSO

COMUNICADO Nº 17/2021

32º CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT
NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO

A PROCURADORA-GERAL DE

JUSTIÇA DO

DISTRITO

FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e considerando o disposto no
Regulamento do Concurso – Resolução CSMPDFT nº 271, de 12 de março de 2021,

RESOLVE:

I – Comunicar que a audiência pública para identificação das provas
discursivas e a divulgação das respectivas notas será realizada no dia 9 de novembro
de 2021, terça-feira, às 9h, na Sala de Reuniões do Conselho Superior do MPDFT,
situada no Edifício-Sede do MPDFT, Etapa I, no endereço: Eixo Monumental, Praça
do Buriti, Lote 2, Sala nº 819, CEP 70091-900, Brasília-DF.
II – Informar que a audiência pública será aberta ao público, respeitado o
distanciamento social, e que será concedida prioridade de acesso aos candidatos
aprovados na 1ª Etapa do Certame, por ordem de chegada.
III – Esclarecer que a prioridade será aferida no início de cada período, às
9h, para o período da manhã, e às 13h, para o período da tarde. Na falta de candidatos,
será permitido o ingresso dos demais interessados. Não será feita reserva de vaga para
candidato que, caso se ausente, somente poderá retornar se houver lugar vago.
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IV – Informar que o site do concurso, assim como as redes sociais do
MPDFT (Twiter e Instagram) serão atualizados durante a audiência pública, inclusive
com publicações sobre resultado parcial de cada prova discursiva, de modo que os
candidatos que não puderem comparecer à audiência poderão acessar os referidos
locais e obter informações recentes acerca do andamento da audiência e dos resultados
das provas.
Brasília–DF, 28 de outubro de 2021.

FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente da Comissão de Concurso
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