
EDITAL Nº 137/2014

O Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o  pronunciamento  do  Conselho  Nacional do  Ministério  Público,  nos  autos  do  Procedimento  de  Controle
Administrativo – PCA nº 0.00.000.000758/2014-51, publicado no Diário Oficial da União de 07.08.14, TORNA
PÚBLICO o  EDITAL DE  RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA para o  IV CONCURSO PÚBLICO PARA
CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (Edital nº
198/2013), conforme as seguintes disposições:

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO ÚNICO deste Edital o Resultado da PROVA DISCURSIVA, para os cargos
descritos nas  Tabelas  9.1 e 9.3,  do item 9, e  conforme os critérios estabelecidos  no item 11, do  Edital nº
198/2013 - Retificado.

Art.  2º  O candidato poderá consultar  o padrão de correção da questão discursiva através do endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Art. 3º O candidato  poderá  consultar  sua nota  individualmente  mediante  acesso  do endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br no link “Boletim de Desempenho da Prova Discursiva”.

Art.  4º A Prova Discursiva foi  avaliada conforme os critérios estabelecidos no item 11 do Edital de Abertura
nº  198/2013  – Retificado, considerando-se  os  aspectos de  avaliação  previstos  no  subitem 11.4,  com a
distribuição da pontuação, conforme segue:

Aspectos para avaliação: Pontuação máxima:

a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria 5,00

b) o atendimento ao tema proposto na questão 5,00

c) a clareza de argumentação/senso crítico 5,00

d) a seletividade de informação 5,00

e) a criatividade/originalidade 5,00

f) a utilização adequada da Língua Portuguesa 5,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 30,00

Art. 5º O candidato poderá consultar individualmente sua folha da versão definitiva da prova discursiva por
meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no link  “Visualizar Folha da  Versão  Definitiva da
Prova Discursiva”,  cuja visualização pelo candidato corresponde à íntegra do material, contendo os dados
completos para a devida identificação do candidato.

Art.  6° Quanto ao resultado  final e a classificação  divulgados, caberá interposição de recurso através do
endereço  eletrônico www.institutoaocp.org.b  r   no  seguinte  período: das  08h  do  dia 20/08/2014 até  às
23h59min do dia 21/08/2014, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Salvador/BA, 18 de agosto de 2014.

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA

Procuradora-Geral de Justiça em exercício
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