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11783848 08007.006447/2019-52

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

EDITAL N.º 25/2020

 

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 PÚBLICO o resultado final de DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - CadÚnico, do Processo Sele�vo Simplificado regido pelo Edital nº
20/2020/MJSP (SEI nº 11644267), nos seguintes termos:

 

Art. 1º Ficam MANTIDOS os deferimentos e indeferimentos das solicitações de isenção da taxa de
inscrição, con�dos nos Anexos I e II do Edital nº 22/2020 (SEI nº 11713606), publicado no Diário Oficial da
União nº 95, de 20 de maio de 2020, e divulgado no endereço eletrônico www.ins�tutoaocp.org.br, visto
que não houve recursos impetrados contra o referido Edital.

 

Art. 2º Os candidatos que �veram o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido, conforme o
subitem 4.9.2 do Edital nº 20/2020 do Processo Sele�vo Simplificado, poderão acessar o endereço
eletrônico www.ins�tutoaocp.org.br até as 23h59min do dia 15/06/2020, observado o horário oficial de
Brasília/DF, realizar uma nova inscrição, gerar a GRU e efetuar o pagamento até o seu vencimento para
par�cipar do certame.

 

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

 

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 27/05/2020, às 11:28, 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 11783848 e o código CRC F1F6E703 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-

http://www.institutoaocp.org.br/
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sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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