
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DO QUADRO

DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº 068/2021
RESULTADO DEFINITIVO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

O Presidente da Comissão do Concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. BENHUR BIANCON JR., no uso
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis ao
concurso público para provimento do cargo de Técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, aberto
pelo Edital nº 002/2021, RESOLVE:

Art. 1º COMUNICAR que os candidatos que tenham interesse em ter acesso às razões dos indeferimentos dos recursos
devem solicitar ao Instituto AOCP, pelo e-mail candidato@institutoaocp.org.br, com o título “Técnico do MP - Solicitação
de Parecer de Recurso Indeferido”, no período da 0h00min do dia 29/09/2021 até as 23h59min do dia 1º/10/2021.

 I  -  No corpo do e-mail  o  candidato deverá especificar  de quais questões deseja receber os pareceres.  Não
havendo a especificação, serão disponibilizados os pareceres das questões que o candidato interpôs recurso.

Art.  2°  PUBLICAR o  resultado  definitivo  e  a  classificação  provisória  do  concurso,  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos no capítulo XI do Edital de Abertura nº 002/2021, conforme segue:

a) Lista de classificação geral, por região administrativa, nela integrando os candidatos com deficiência e os inscritos

para vagas reservadas aos negros e pardos, conforme Anexo I deste Edital;

b) Lista de classificação especial, por região administrativa, para candidatos com deficiência, conforme Anexo II deste

Edital;

c) Lista de classificação especial, por região administrativa, para candidatos inscritos para vagas reservadas aos ne-

gros e pardos, conforme Anexo III deste Edital;

d) Lista de classificação geral estadual, nela integrando os candidatos com deficiência e os inscritos para vagas reser-

vadas aos negros e pardos, conforme Anexo IV deste Edital;

e) Lista de classificação especial estadual, para candidatos com deficiência, conforme Anexo V deste Edital;

f) Lista de classificação especial estadual, para candidatos inscritos para vagas reservadas aos negros e pardos, con-

forme Anexo VI deste Edital.

Art. 3º CONVOCAR os candidatos empatados na classificação para enviarem comprovação do exercício da função de
jurado,  nos  termos  dos  subitens  3.2-A  e  3.2-B  do  Item  XI  do  Edital  nº  002/2021,  pelo  e-mail
candidato@institutoaocp.org.br, com o título "Documentação Comprobatória para Desempate - MPRS - Técnico" , no
período da 0h00min do dia 29/09/2021 até as 23h59min do dia 1º/10/2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.

Art. 4º INFORMAR que, quanto à classificação divulgada, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado
em formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico  www.institutoaocp.org.br,  no  período  da  0h00min  do  dia
29/09/2021 até as 23h59min do dia 1º/10/2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.

Art. 5º  COMUNICAR que o sorteio público para desempate da classificação no concurso será transmitido ao vivo no
canal  do  Youtube  do  Instituto  AOCP  https://www.youtube.com/channel/UC7t4jHG6bbh5LI94YlJOobQ a  partir  das  14
horas do dia 07/10/2021.

Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2021.

BENHUR BIANCON JR.,
Presidente da Comissão do Concurso.
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