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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

EDITAL N.º 51/2020

 

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 HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO regido pelo Edital nº 20/2020, e alterações, nos seguintes termos:

 

1.  Para a função 401 – Analista de Governança de Dados (Big Data), a prova obje�va será realizada na
data de 27 de setembro de 2020 (domingo), no período da MANHÃ.

1.1  Os portões de acesso ao local de prova serão abertos às 07h30min (horário local), e fechados
impreterivelmente às 08h30min (horário local). NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.

 

2.  Para as funções 402 – Cien�sta de Dados (Big Data) e 403 – Engenheiro de Dados (Big Data), a prova
obje�va será realizada na data de 27 de setembro de 2020 (domingo), no período da TARDE. NÃO SERÃO
TOLERADOS ATRASOS.

2.2  Os portões de acesso ao local de prova serão abertos às 14h (horário local), e fechados
impreterivelmente às 15h (horário local).

 

3.  O início das provas em cada período está previsto para 15 (quinze) minutos após o fechamento dos
portões de acesso, observado o horário local, e terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de
marcação na folha de respostas.

 

4.  Para conhecer o local de realização da prova obje�va, o candidato deverá consultar e imprimir o
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local de prova), que estará disponível no endereço
eletrônico www.ins�tutoaocp.org.br a par�r das 15h do dia 14/09/2020.

4.1  A iden�ficação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não
podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital.

 



5.  O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o
fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de �nta
azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO impresso através do endereço
eletrônico www.ins�tutoaocp.org.br no link: CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local
de prova).

 

6.  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 11/09/2020, às 15:05, 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 12611344 e o código CRC 8DCADA5F 
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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