
15/07/2020 SEI/MJ - 12158696 - Edital

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14042771&infra_siste… 1/2

12158696 08007.006447/2019-52

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

EDITAL N.º 35/2020

 

PROCESSO Nº 08007.006447/2019-52

 

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
no uso de suas atribuições legais e competência delegada por meio do inciso XVIII do art. 4º da Portaria
SAA/SE/MJSP nº 3, de 22 de janeiro de 2020 (publicada no Diário Oficial da União nº 17, de 24 de janeiro
de 2020), TORNA PÚBLICA as seguintes re�ficações no Edital nº 20/2020/MJSP (SEI nº 11644267) para
realização de Processo Sele�vo Simplificado, autorizado pela Portaria ME-MJSP nº 7.937, de 29 de
outubro de 2019 (publicada no Diário Oficial da União nº 223, de 19 de novembro de 2019), para
contratação, por tempo determinado, de 35 (trinta e cinco) profissionais para o desenvolvimento de
a�vidades inerentes ao Projeto SINESP Big Data e Inteligência Ar�ficial, no âmbito do Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública (MJSP), atendendo necessidade temporária de excepcional interesse público,
na forma da alínea “j” do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, permanecendo
inalteradas as demais disposições do referido edital:

a) re�ficação do item 11.2;

b) re�ficação do item 11.3; e

c) re�ficação do Anexo I - Cronograma Previsto.

11.2  A Prova Obje�va será aplicada na data provável de 13 de setembro de 2020, em horário e local a
serem informados através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.instutoaocp.org.br e no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

[...]

11.3  O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de realização da prova deverá ser emi�do
no endereço eletrônico www.instutoaocp.org.br a par�r de 1º de setembro de 2020.

[...]

ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 11/05/2020
 

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DATA
 

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
11/05 a

13/05/2020
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição 20/05/2020

Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição 21 e 22/05/2020
Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição pós-recurso 28/05/2020
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DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DATA

Período para solicitação de inscrição 11/05 a
29/06/2020

Período para pagamento da taxa de inscrição 11/05 a
30/06/2020

Período para anexar por link o laudo médico 11/05 a
30/06/2020

Divulgação do deferimento das inscrições 07/07/2020
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição 08 e 09/07/2020

Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso 20/07/2020
 

DA PROVA OBJETIVA DATA
Divulgação do horário e local da prova através de Cartão de Informação 01/09/2020

APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 13/09/2020
Divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s) de questões 13/09/2020

Pedido para recurso contra o Gabarito Preliminar 14 e 15/09/2020
As datas con�das neste cronograma tratam-se de previsão, podendo ocorrer alterações, que serão previamente

informadas no endereço eletrônico www.ins�tutoaocp.org.br
 
 

JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO,
Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas, em 15/07/2020, às 15:51, conforme o § 1º do art. 6º e
art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 12158696 e o código CRC 1C15CB44 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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