
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

CONSIDERANDO a abertura de inscrições em Processo de Seleção para Ingresso no
Quadro  de  Estagiários  Administrativos  de  Nível  Médio,  Superior  e  de  Pós-Graduação do
Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia,  nos  termos  do  Edital  nº  1/2022-SG,  de
20/05/2022, e Edital nº 2/2022-SG, de 20/05/2022,

I  -  REITERA aos  candidatos  a  necessidade  de  anexar  à  inscrição  a  seguinte
documentação, conforme previsto nos Editais mencionados acima:

a) Para candidatos a estágio MP-Residência (Pós-graduação):

1. Carteira de Identidade (RG): frente e verso - arquivo único;

2. Diploma constando o  índice  de  mérito  acadêmico  ou declaração  da  Instituição  de
Ensino constando  a  data  de  colação  de  grau  e  o  índice  de  mérito  acadêmico,  ou
equivalente, correspondendo à média simples de todas as disciplinas cursadas durante
a graduação.

b) Para candidatos a estágio Nível Graduação:

1. Cópia de Carteira de Identidade (RG): frente e verso - arquivo único;

2. Declaração  da Instituição de Ensino constando o período em que está  matriculado
(igual ou superior a 40% do respectivo curso);

3. Declaração  da  instituição  de  ensino  contendo  o  índice  de  mérito  acadêmico,  ou
equivalente, referente ao semestre 2021/2, correspondendo à média simples de todas as
disciplinas cursadas durante o respectivo período.

Obs: Caso a Instituição de Ensino não tenha encerrado o período acadêmico
referente ao semestre 2021/2, poderá ser apresentado pelo candidato o índice
acadêmico referente ao semestre 2021/1.

c) Para candidatos a estágio Nível Médio:

1. Cópia de Carteira de Identidade (RG): frente e verso - arquivo único;

2. Declaração escolar atestando matricula no 1º ou 2º ano do ensino médio, ou 1º ano do
ensino médio - EJA (Educação de Jovens e Adultos);

3. Declaração escolar constando o índice de mérito acadêmico ou equivalente, referente
ao ano de 2021, correspondendo à média simples de todas as disciplinas cursadas no
referido ano.

4. Autodeclaração de pessoa negra assinada pelo candidato e por seu responsável legal,
caso opte por concorrer pela cota destinada a pessoas negras e seja menor de 18 anos
de idade.

II –  RESSALTA que, para o cálculo da média simples, a fim de se obter o índice
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acadêmico, deve ser utilizada a seguinte fórmula: 

Nível Estágio Fórmula Descrição

Médio

DA = (N1 + N2 + N3....) / X

DA é a nota de desempenho acadêmico, N1, N2, N3...
correspondem  à  média  anual  de  cada  disciplina
cursada  em  2021  e  X  é  o  número  de  disciplinas
cursadas.

Graduação

DA é a nota de desempenho acadêmico, N1, N2, N3...
correspondem  à  média  semestral  de  cada  disciplina
cursada  no  semestre  (2021/1  ou  2021/2)  e  X  é  o
número de disciplinas cursadas.

Pós-Graduação

DA é a nota de desempenho acadêmico, N1, N2, N3...
correspondem à média simples de todas as disciplinas
cursadas  durante  a  graduação  e  X  é  o  número  de
disciplinas cursadas.

III  –  INFORMA aos  candidatos  que  o  não atendimento  aos  requisitos  descritos
acima implicará no cancelamento da inscrição, conforme previsto nos respectivos Editais;

IV  –  INFORMA,  ainda,  que  os  procedimentos  acima  descritos  deverão  ser
realizados até 20/06/2022 (prazo de encerramento das inscrições).

Porto Velho, 10 de junho de 2022.

Comissão do Processo de Seleção
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