
   

 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

EDITAL Nº 4/2023/COC/MPMS 

ENSALAMENTO – PROVAS ESCRITAS 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

DIVULGA o Edital nº 4/2023/COC/MPMS com o NOVO LOCAL e o ENSALAMENTO dos candidatos para a realização das provas 

escritas, segunda fase do XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso do Sul, aberto pelo Edital nº 1/2022/COC/MPMS, nos seguintes termos:  

 

Art. 1º Encontra-se disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO 

para consulta e impressão, sendo que, a identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

 

Art. 2º Consta, no Anexo Único deste Edital, a relação do ensalamento dos candidatos para realização das provas escritas, que serão 

realizadas no período de 29/01 a 03/02/2023, na Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, localizado na Av. Tamandaré, 6.000 – 

Jardim Seminário, Campo Grande/MS.  

 

§ 1º O portão de acesso ao local de realização das Provas Escritas será aberto às 7h00min e fechado às 8h00min, observado o horário 

oficial do Estado de Mato Grosso do Sul/ MS. 

 

§ 2º A aplicação das Provas Escritas terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o horário oficial do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento na folha de respostas. 

 

§ 3º Para ser admitido no local de prova, o candidato deverá comparecer trajado de forma compatível com a tradição forense (terno ou 

camisa e calça social para os homens e traje social correspondente para as mulheres).  

 

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Edital nº 3/2023/COC/MPMS.  

 

 

Campo Grande, 26 de janeiro de 2023.  

 

 

Alexandre Magno Benites de Lacerda  
Procurador-Geral de Justiça  

Presidente da Comissão de Concurso  

 

http://www.institutoaocp.org.br/

