MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº. 02/2013
As Comissões Especiais de Seleção Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, torna pública a
abertura das inscrições do Concurso Público, autorização exarada no Processo DG-MP Nº 301/13, publicada
no Diário Oficial de 28/05/2013, para provimento de cargos de Analista de Promotoria II (Agente de
Promotoria) destinados aos Órgãos e Unidades Administrativas da Capital e Grande São Paulo, sob a
supervisão da Comissão Especial de Seleção Pública, constituída pelo Ato nº 95/2013-PGJ publicado no Diário
Oficial de 11/07/2013, alterado pelo Ato nº 111/2013-PGJ publicado no Diário Oficial de 17/08/2013, e
autorização exarada no Processo DG-MP Nº 302/13, publicada no Diário Oficial de 28/05/2013, para
provimento de cargos de Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria) destinados às Áreas Regionais do
Litoral e Interior, sob a supervisão da Comissão Especial de Seleção Pública, constituída pelo Ato nº 96/2013PGJ, publicado no Diário Oficial de 11/07/2013, alterado pelo Ato nº 112/2013-PGJ publicado no Diário Oficial
de 17/08/2013, o qual se regerá de acordo com a Instrução Especial nº 02/13, parte integrante deste Edital,
sob organização e aplicação do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO-IBFC.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 02/13
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos de Analista de Promotoria II (AGENTE DE
PROMOTORIA) destinados aos Órgãos e Unidades Administrativas da Capital e Grande São Paulo e das
Áreas Regionais do Litoral e Interior.
1.1. As provas referentes ao Concurso Público serão aplicadas na cidade de São Paulo- SP.
1.2. Os vencimentos iniciais para o cargo de Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria), Padrão A-01,
Carreira I, relativos ao cumprimento de Jornada Completa de Trabalho (40 horas semanais),
correspondem ao valor de R$ 7.660,74 (sete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).
1.3. O cargo, localidades (Áreas Regionais), número de vagas, taxa de inscrição, jornada de trabalho e nível de
escolaridade são estabelecidos no quadro a seguir:
Analista de Promotoria II - (AGENTE DE PROMOTORIA)
VAGAS PARA
TAXA DE
JORNADA DE
ÁREA REGIONAL
VAGAS
PCD*
INSCRIÇÃO TRABALHO
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
7
1
ARAÇATUBA

2

-

BAURU

2

-

CAMPINAS

2

-

FRANCA

2

-

PIRACICABA

2

-

PRESIDENTE PRUDENTE

2

-

RIBEIRÃO PRETO

2

-

SANTOS/ VALE DO RIBEIRA

2

-

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2

-

SOROCABA

2

-

2

-

TAUBATÉ
* Pessoas com Deficiência

R$ 80,00

40 Horas
Semanais

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO

Página 1 de 20

II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2. Efetuar diligências para localização de pessoas; efetuar diligências e pesquisas para a obtenção de dados de
interesse do Ministério Público do Estado de São Paulo; empreender medidas que propiciem
conhecimentos sobre fatos e situações de interesse do Ministério Público do Estado de São Paulo; proteger
informações sigilosas produzidas, recebidas ou armazenadas; oferecer proteção a membros do Ministério
Público, sem prejuízo, quando o caso, da atuação da Assessoria Militar do Procurador-Geral de Justiça;
analisar informações provenientes das várias áreas de atuação do Ministério Público; desempenhar outras
atividades correlatas, conforme a necessidade dos serviços, determinadas pelas autoridades superiores.
III – DAS VEDAÇÕES DO CARGO
3. Ao Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria) é vedado: o disposto nos artigos arts. 242 e 243 da
Lei Estadual nº 10.261, de 28/10/1968, o exercício da advocacia e de consultoria técnica, ressalvada a
possibilidade de acumulação de cargo, nos termos da Constituição Federal.
IV - DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
4. São requisitos para inscrição:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas condições
previstas no artigo 12, inciso II, § 1º, da Constituição Federal de 1988;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) possuir, na data da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo;
f) não registrar antecedentes criminais;
g) gozar de boa saúde física e mental;
4.1. A entrega dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita na data da
posse.
V- DAS INSCRIÇÕES
5. O candidato, ao se inscrever, estará declarando sob as penas da lei, que, após habilitação no concurso e
no ato da posse, irá satisfazer as condições exigidas para o provimento do cargo, nos termos do item 13.3
do Capítulo XIII.
5.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso.
5.2. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
5.3. No ato da inscrição o candidato deverá optar pela Área Regional de seu interesse, daquelas constantes
no quadro demonstrativo do item 1.3 deste Edital. Não será admita ao candidato a alteração de opção
após a efetivação da inscrição.
5.3.1. O candidato ao efetuar sua inscrição não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de
nascimento e localidades.
5.4. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo o
IBFC e o Ministério Público do Estado de São Paulo excluir do concurso público o candidato que
preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja
constatado posteriormente.
5.5. Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou
qualquer outro meio não previsto neste Edital.
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5.6. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extemporânea.
5.7. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.8. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), no período das 8h do dia 09 de setembro às 23h59min do dia 06 de
outubro de 2013, observado o horário de Brasília.
5.9. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física - CPF do candidato.
5.10. Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o candidato deverá imprimir o
boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até o dia do vencimento impresso no
boleto, em qualquer agência bancária.
5.11. O recibo de pagamento será o único comprovante válido que o candidato realizou sua inscrição nesse
concurso público.
5.12. A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de
inscrição.
5.13. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa eletrônico, pelo correio,
fac símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta-corrente,
condicional, agendamento eletrônico, cheque ou por qualquer outro meio que não o especificado neste
Edital.
5.14. Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de
computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência dos dados.
5.15. O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do requerimento
de inscrição disponível pela via eletrônica.
5.16. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou em
duplicidade, nem isenção total de pagamento do valor da taxa de inscrição. A devolução da importância
paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
5.17. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de vencimento constante do seu
boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia subsequente ao término da
inscrição.
5.18. Encerrado o prazo de inscrição, o candidato que efetuar seu pagamento fora do prazo estabelecido no
boleto bancário, não terá sua inscrição efetivada.
5.19. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos
seguintes requisitos:
a) seja estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação; e
b) receba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado.
5.20. O candidato que preencher, CUMULATIVAMENTE, as condições estabelecidas nas alíneas “a" e "b",
supra, deverá solicitar a redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes
procedimentos:
5.20.1. No período das 8h do dia 09 de setembro às 23h59min do dia 10 de setembro de 2013, acessar
o "link" do Concurso no site www.ibfc.org.br;
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5.20.2. Preencher corretamente o requerimento de redução de taxa de inscrição com os dados
solicitados;
5.20.3. Imprimir o requerimento e encaminhá-lo assinado por Sedex ou entregá-lo pessoalmente na
sede do IBFC na Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP
– CEP 06763.020, indicando no envelope "Ref: Redução do valor de inscrição - Concurso MP/
SP, até o dia 11 de setembro de 2013, com os seguintes documentos comprobatórios:
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a
sua condição estudantil; ou a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedida por instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de representação
estudantil; e
b) cópia do comprovante de renda, a fim de comprovar a remuneração mensal inferior a 2 (dois)
salários mínimos; ou b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado.
5.21. Os documentos comprobatórios citados deverão ser enviados por meio de cópia simples do original.
5.22. Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o estabelecido neste
Capítulo.
5.23. Não será concedida a redução do pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) não preencher os requisitos da Lei Estadual nº 12.782/2007;
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) fraudar e/ou falsificar documentação;
d) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste edital;
e) não protocolar os documentos na data estipulada.
5.24. O candidato deverá, a partir do dia 20 de setembro de 2013, acessar o site www.ibfc.org.br para
verificar o resultado da solicitação pleiteada.
5.24.1. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o "link" próprio na página
do Concurso, no site www.ibfc.org.br, digitar o seu CPF e proceder a efetivação da inscrição,
imprimindo o novo boleto bancário, bem como procedendo ao seu pagamento, com valor da taxa
de inscrição reduzida, até a data de seu vencimento.
5.24.2. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá acessar novamente o "link" próprio na
página do Concurso, no site www.ibfc.org.br, digitar o seu CPF e proceder a efetivação da
inscrição, imprimindo o novo boleto bancário, bem como procedendo ao seu pagamento, com
valor da taxa de inscrição normal, até a data de seu vencimento.
5.24.3. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa,
reduzida ou normal, conforme o caso, terá o pedido de inscrição invalidado.
5.25. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de redução do valor do
pagamento da taxa de inscrição deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos.
5.26. O IBFC e o Ministério Público do Estado de São Paulo não se responsabilizam por solicitação de
inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.27. Não será efetivada a inscrição se o pagamento for realizado fora do período estabelecido para tal
finalidade.
5.27.1. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os
requisitos fixados neste Edital.
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5.28. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo o
Ministério Público do Estado de São Paulo excluir do Concurso Público aquele que a preencher com
dados incorretos ou incompletos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o
fato seja constatado posteriormente.
5.29. Não haverá devolução da importância paga, mesmo que efetuada a maior e não serão aceitos pedidos
de isenção do pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5.30. Na impossibilidade de acesso particular à Internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição nos
Infocentros do Programa Acessa São Paulo - www.acessasp.sp.gov.br,
5.30.1. Este programa é gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro apresentando o RG
nos próprios Postos Acessa SP.
5.30.2. O IBFC e o Ministério Público do Estado de São Paulo não se responsabilizam por eventuais
problemas ou dificuldades causadas pela utilização dos postos Acessa São Paulo.
VI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6. A participação de candidato com deficiência no presente Concurso Público será assegurada nos termos do
artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, da Lei Complementar Estadual nº 683/92, e da Lei
Complementar nº 1.118, de 1º de junho de 2010, desde que as atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que é portador. O candidato com deficiência concorrerá às vagas existentes ou as que
surgirem dentro do prazo de validade do concurso.
6.1. Dos 7 (sete) cargos destinados à Área Regional da Capital e Grande São Paulo, fica reservado 1(um) cargo
para candidato da lista especial de pessoas com deficiência, por ordem de classificação, conforme
disposto no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual
nº 932, de 8 de novembro de 2002.
6.2. Para as demais Áreas Regionais, o provimento inicial de 1 (um) cargo da lista especial de pessoas com
deficiência se dará quando do surgimento da 5ª vaga de cada Área Regional, por ordem de classificação,
conforme disposto no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar
Estadual nº 932, de 8 de novembro de 2002.
6.3. Em respeito as demais vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso, observarse-á o disposto no artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 1.118, de 1º de junho de 2010, garantindose o patamar mínimo de 10% a candidato da lista especial de pessoas com deficiência, por ordem de
classificação para provimento dos cargos, considerando-se cada regional individualmente.
6.4. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo especificadas no CAPÍTULO
II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, são compatíveis com a deficiência de que é portador.
6.5. O candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado o
disposto nos Decretos Federais nº 3.298 de 20.12.99 e nº 5.296 de 02/12/04 e na Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça e deverá encaminhar, até o dia 07 de outubro de 2013, via SEDEX, ou
entregar pessoalmente no IBFC, na Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da
Serra – SP – CEP 06763.020, envelope com os dados do concurso ao qual está inscrito conforme modelo
constante no Anexo II, contendo:
a) Relatório médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data
do término das inscrições, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b) Dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao relatório.
6.6. Em caso de encaminhamento via SEDEX, será utilizado a data da postagem.
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6.7. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os
padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam limitação que
implique em grau acentuado de dificuldade para integração social.
6.8. O tempo para a realização das provas, e tão somente neste caso, a que as pessoas com deficiência serão
submetidas poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais
candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo
2º, § 4º, da L.C. nº 683/92, alterada pela L.C. nº 932/02).
6.9. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização
das provas deverá observar o Capítulo V, deste Edital.
6.10. O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos do artigo 2º da L.C. nº
683/92.
6.11. O candidato que no ato da inscrição não declarar ser portador de deficiência ou aquele que se declarar e
não atender ao solicitado na alínea “a” do item 6.5. deste Capítulo, não será considerado portador de
deficiência e não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
6.12. O candidato com deficiência deverá verificar se consta da relação dos candidatos inscritos na condição
de pessoa com deficiência.
6.13. Caso seu nome não conste na lista de candidatos cuja inscrição for admitida como de pessoa com
deficiência e desde que tenha apresentado, dentro do prazo das inscrições, os documentos indicados
no item 6.5 deste Capítulo, o candidato interessado deverá, no dia da prova, solicitar à Coordenação do
Concurso, mediante comprovação do encaminhamento dos referidos documentos, a sua inclusão na
referida lista, a fim de que realize a prova na condição de pessoa com deficiência.
6.14. O candidato inscrito como portador de deficiência, considerado habilitado e que atender ao disposto no
item 6.5. deste Capítulo, será convocado para perícia médica, na cidade de São Paulo - SP, para
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, por
especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 dias,
contados do respectivo exame.
6.15. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, desde que por ele requerido, constituir-se-á, no
prazo de 5 dias, contados da data da divulgação do resultado do respectivo exame, junta médica para
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
6.15.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 dias, contados da data da realização
do exame.
6.16. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei Complementar
Estadual nº 683/92.
6.17. Findo o prazo estabelecido no subitem 6.15.1., deste Capítulo, serão divulgadas as Listas de
Classificação Definitiva Geral e Especial, das quais serão excluídas as pessoas com deficiência,
consideradas inaptas para o exercício do cargo.
6.18. Será excluído da Lista Especial o candidato que não tiver comprovada a deficiência declarada ou não
comparecer no dia, hora e local marcado para a realização da perícia médica passando a figurar apenas
na Lista de Classificação Definitiva Geral.
6.19. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou ausência do
candidato com deficiência à avaliação de que trata os itens 6.14 e 6.15.
6.20. A não observância, pelo candidato, de quaisquer disposições deste Capítulo, implicará na perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
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6.21. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.
6.22. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data de
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo
firmado pelo INSTITUTO IBFC.
6.23. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão
conhecidos.
6.24. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será elaborada
somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.
VII – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7. Das condições especiais para realização das provas.
7.1. Das lactantes:
7.1.1. Ficam assegurado as lactantes o direito de participarem do Concurso, nos critérios e condições
estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.
7.1.2. A candidata que seja mãe lactante deverá preencher requerimento especificando esta condição,
para a adoção das providências necessárias no próprio formulário de inscrição.
7.1.3. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local
em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser
reservada pela Coordenação.
7.1.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.1.5. Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela
Coordenação.
7.1.6. O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado,
será indicada pela Coordenação do Concurso.
7.1.7.

A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” do Instituto
IBFC, sem a presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que sua conduta esteja
de acordo com os termos e condições deste Edital.

7.1.8. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
7.2. Das outras condições:
7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das
provas, deverá encaminhar, até o dia 07 de outubro de 2013, via Sedex ou entregar pessoalmente,
ao IBFC, situado à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra – SP –
CEP: 06763-020 o requerimento de condição especial (Anexo II) devidamente preenchido e
assinado.
7.2.2. Após o prazo de inscrição o candidato que ainda necessitar de atendimento especial, deverá entrar
em contato com o IBFC, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da realização das Provas,
através do telefone (11) 4788.1430.
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7.3. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no capítulo 7 deste Edital, não terão a
prova e/ou condições especiais atendidas.
7.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
VIII – DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DA PONTUAÇÃO
8. O Concurso Público constará das seguintes fases e provas:
FASES

PROVAS

Conhecimentos Gerais

1ª Fase

Conhecimentos Específicos

2ª Fase

Questões Discursivas
Redação

CONHECIMENTOS
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico
Atualidades
Informática
Direito Constitucional e Ministério Público
Direito Administrativo
Direito Penal
Direito Processual Penal
Teoria Geral das Ciências Contábeis
Atualidades
Língua Portuguesa
Direito Constitucional e Ministério Público
Tema que será fornecido na prova

Nº DE QUESTÕES
10
04
04
04
04
15
15
15
15
04
01
02
02
01

8.1. Da Prova Objetiva - 1ª Fase:
8.1.1. Prova objetiva, eliminatória e classificatória, dela constando 90 (noventa) questões em forma de
teste de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada e apenas uma alternativa correta, com
duração de 4 (quatro) horas e versando sobre o conteúdo programático relacionado no Anexo I.
8.1.2. A 1ª Fase (prova objetiva) será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observando-se o critério de
escore bruto, e terá caráter eliminatório, classificando-se para a fase subseqüente o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
8.2. Das Provas Escrita e Discursiva - 2ª Fase:
8.2.1. Prova escrita e discursiva, eliminatória e classificatória, com duração de 4 (quatro) horas e versando
sobre o conteúdo programático relacionado no Anexo I:
a) 1 (um) tema de redação dissertando sobre o tema proposto;
b) O candidato lerá as questões no caderno de questões e a resposta deverá ter no máximo 10
linhas;
8.2.1. 1. A 2ª Fase (prova escrita e discursiva) será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observando-se
o critério de escore bruto, e terá caráter eliminatório e classificatório, obedecidas as seguintes
regras:
a) redação: 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos;
b) cada questão: 0 (zero) a 10 (dez) pontos, totalizando 50 (cinquenta) pontos.
8.2.2. Os critérios de avaliação que serão empregados para a atribuição de pontuação na redação e
questões discursivas deverão ser:
8.2.2.1. Questões discursivas:
a) conhecimento técnico: de 0 a 50% do total de pontos previstos para questão;
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b) estrutura e conteúdo: de 0 a 50% do total de pontos previstos para cada questão,
observando-se o desenvolvimento pertinente ao assunto proposto, respeito à modalidade de
texto proposta, clareza e lógica na exposição das idéias.
8.2.2.2. Redação:
a) correção formal: de 0 a 50% do total de pontos previstos; observando-se, ortografia,
acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão.
b) estrutura e conteúdo: de 0 a 50% do total de pontos previstos, observando-se o
desenvolvimento pertinente ao assunto proposto, respeito à modalidade de texto proposta,
clareza e lógica na exposição das idéias.
8.2.3. Será atribuída nota ZERO para o total da prova:
a) se contiver, de alguma forma, a identificação do candidato;
b) for assinada em local diverso do estabelecido no caderno de prova;
c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;
d) apresentar letra ilegível ou incompreensível.
8.2.4. A prova escrita e discursiva visa avaliar a capacidade do candidato em desenvolver a proposta
apresentada, com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade. Serão avaliadas, ainda, a
organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, assim como e a correção gramatical.
8.2.5. A prova escrita e discursiva deverá ser manuscrita, não podendo ser assinada, rubricada, ou conter
em outro local, que não o preestabelecido, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato
sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca apontada no espaço destinado à
transcrição do texto acarretará a anulação da prova e a consequente eliminação do candidato do
Concurso.
8.2.6. A folha de texto definitiva para a prova escrita e discursiva não permitirá qualquer identificação do
candidato pela comissão de correção, garantindo assim o sigilo do autor.
8.2.6.1. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova escrita e discursiva.
8.2.7. A administração do concurso fornecerá folha de rascunho no próprio caderno de provas, para
rascunho da prova escrita e discursiva. A folha de rascunho do caderno de provas será de
preenchimento facultativo e não será válida, em hipótese alguma, para avaliação da prova do
candidato.
8.2.8. As questões, o tema da redação e os espelhos das provas escritas e discursivas dos candidatos serão
divulgados no endereço eletrônico do IBFC, na mesma data da divulgação das notas, e apenas
durante o prazo recursal, não sendo permitido ao candidato levar o rascunho da sua prova.
8.3. Da Pontuação Final:
8.3.1. A Pontuação Final corresponderá à média aritmética das notas obtidas nas duas fases do Concurso
Público.
8.4. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem o desempenho mínimo de 60 (sessenta)
pontos na última fase do concurso.
IX – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9. As provas serão realizadas na cidade de São Paulo (capital) - SP, com datas previstas para:
FASE
PROVA
1ª Fase Prova Objetiva

DATA
20/10/2013

PERÍODO
Tarde

DURAÇÃO
4 horas*

CONVOCAÇÃO
14/10/2013
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2ª Fase Provas Escrita e Discursiva

24/11/2013

Tarde

4 horas*

18/11/2013

* Incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento das folhas de respostas.

9.1. A convocação da prova será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, Seção I –
Concursos e no site www.ibfc.org.br.
9.2. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico do IBFC
(www.ibfc.org.br) conforme quadro do item 9.
9.2.1. No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no endereço eletrônico do IBFC
(www.ibfc.org.br), dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento
ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira (úteis), das 9 às 17 horas
(horário de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas para as devidas
orientações.
9.3. Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local da
realização das Provas Objetivas serão disponibilizados conforme o item 9.2.
9.4. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados.
9.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização da prova,
para fins de justificativa de sua ausência.
9.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas,
a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização da prova
com antecedência.
9.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
9.8. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e
resultará em sua eliminação deste Concurso Público.
9.9. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de
nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal
de sala.
9.10. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as consequências
advindas de sua omissão.
9.11. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na convocação para as provas
objetivas, mas que apresente no dia da prova o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e assina
formulário específico.
9.11.1. A inclusão de que trata o item 9.11 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior
verificação quanto à regularidade da referida inscrição.
9.11.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
9.12. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu
documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
9.13. Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear
qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova.
9.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
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9.15. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de arma.
9.16. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante da Convocação, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de identidade expedida
por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das
Relações Exteriores, Cédula de Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade,
como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997);
c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
9.17. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados
no item anterior em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
Documentos violados e rasurados não serão aceitos.
9.18. Identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas
quanto à fisionomia e à assinatura.
9.19. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
9.20. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de Ocorrência,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei
Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou
privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não
constantes deste Edital.
9.21. Durante a prova, não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas
respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, ou seja, em material não fornecido pelo IBFC,
consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no local de exame: armas, quaisquer
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone
celular, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio, etc.), boné, gorro, chapéu e
óculos de sol, bolsas ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do
candidato.
9.22. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova.
9.22.1. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos
objetos especificados no item 9.21, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado do
Concurso Público.
9.22.2. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria,
os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala
de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do concurso.
9.23. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta azul ou
preta, para a realização da prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
9.24. O IBFC e o Ministério Público do Estado de São Paulo não se responsabilizarão por perda ou extravio de
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, nem por
danos a eles causados.
9.25. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à observação
dos fiscais de sala, durante todo o período de realização das provas.
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9.26. No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de Questões e a Folha de
Respostas personalizadas com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e
transcrição das respostas.
9.27. É de responsabilidade do candidato a conferencia de seus dados pessoais impressos na Folha de
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
9.28. Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de Respostas personalizada
com caneta de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, que será o único documento
válido para a correção de sua prova.
9.29. Não serão computadas questões não respondidas e/ou questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
9.30. O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o seu desempenho.
9.31. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, devendo este
arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente.
9.32. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de
Questões.
9.33. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, no dia de realização das provas o
candidato será submetido ao sistema de detecção de metal.
9.34. Em nenhuma hipótese será admitida troca de local de realização das provas.
9.35. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o
tempo de 2 (duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do
seu caderno de questões, ao fiscal de sala.
9.35.1. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período
mínimo estabelecido no item 9.35, terá o fato consignado em ata e será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
9.36. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a)
b)
c)
d)

Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
Não apresentar o documento de identidade exigido no item 9.16, alínea “b” deste Edital;
Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de
permanência estabelecido no item 9.35 deste Edital;
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou calculadoras;
f) For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de telefone celular,
gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar, e outros constantes no item 9.21;
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o item 9.35 deste Edital;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer
dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos,
ou seja, em material não fornecido pelo IBFC.
k) Ausentar-se da sala de provas, portando as Folha de Respostas e/ou Caderno de Questões;
l) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e na Folha de Respostas;
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros,
em qualquer fase do Concurso Público;
n) Não permitir a coleta de sua assinatura;
o) Não se submeter ao sistema de detecção de metal como previsto no item 9.33;
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p) Descumprir as normas e os regulamentos estabelecidos neste Edital e durante a realização das provas.
9.37. Excetuada a situação prevista no item 7.1, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar inclusive
a não participação do candidato no Concurso Público.
9.38. No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios
de avaliação/classificação.
9.39. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado
do Concurso Público.
9.40. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos
exemplares do caderno de questões aos candidatos ou a instituições de direito público ou privado,
mesmo após o encerramento do Concurso Público.
9.41. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão
de afastamento do candidato da sala de provas.
9.42. O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), em
até 48 horas após a aplicação da mesma.
9.43. O Caderno de Questões das provas objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC
(www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal.
9.44. O espelho da Folha de Respostas dos candidatos das provas objetivas será divulgado no endereço
eletrônico do IBFC do (www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o
prazo recursal.
X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
10. A pontuação final corresponderá à média aritmética das notas obtidas nas duas fases do Concurso
Público.
10.1. Será considerado habilitado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação
mínima exigida para aprovação, nos termos deste Edital.
10.2. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e divulgadas no site do IBFC listagens por
ordem decrescente de pontuação final, sendo uma Geral (todos os candidatos) e outra Especial (pessoa
com deficiência).
XI – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11. Na hipótese de igualdade de pontuação final, terá preferência, sucessivamente, na ordem de
classificação, o candidato que:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da
Lei Federal nº. 10.741/2003.
b) obtiver maior pontuação na 2ª Fase;
c) obtiver maior pontuação na 1ª Fase;
d) tiver maior número de filhos menores de 18 anos de idade, no término do período de inscrições;
e) mais idoso, com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
11.1. Permanecendo o empate, por terem os candidatos na mesma situação nascido no mesmo dia, deverão
apresentar cópia de certidão de nascimento, ou documento equivalente, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
para aferir a anterioridade do nascimento, pela hora e minuto do parto.
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11.1.1. A certidão será solicitada pelo IBFC quando for o caso.
11.2. O candidato que não atender a referida solicitação será classificado em posição inferior a dos demais
candidatos em situação de empate.
11.3. Permanecendo ainda o empate, proceder-se-á ao sorteio público entre os candidatos envolvidos.
XII – DOS RECURSOS
12. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento da solicitação de redução do valor do pagamento da taxa de inscrição;
b) às questões das provas objetivas e aos gabaritos preliminares da 1ª Fase;
c) ao resultado preliminar da prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo da nota da 1ª Fase;
d) ao resultado preliminar da prova discursiva e redação da 2ª Fase.
12.1. O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias, no horário das 9 horas do primeiro dia às
16 horas do último dia, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação
do ato ou do fato que lhe deu origem.
12.2. Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br e seguir as
instruções nele contidas. Deverá preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir
e enviar, conforme consta no item 12.3.
12.3. Os recursos deverão ser encaminhados diretamente ao IBFC, via SEDEX ou entregues pessoalmente na
Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – 06763.020, com o
título de “RECURSO –“Ref: RECURSO – MP/ SP” (especificar a fase).
12.4. Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com este capítulo.
12.5. Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 12, deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
12.6. Não serão conhecidos os recursos recebidos fora do prazo estipulado neste Capítulo, considerando-se
para tanto, no caso de envio por SEDEX, a data de postagem registrada pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT.
12.7. O candidato que se sentir prejudicado com o gabarito deverá apresentar individualmente o seu recurso,
devidamente fundamentado, devendo nele constar o número da questão recorrida, a indicação
bibliográfica utilizada para a contestação, além da apresentação da solução reivindicada.
12.8. O Gabarito poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de
acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após o prazo recursal.
12.9. Será atribuído a todos os candidatos o ponto correspondente a eventual anulação de questão da prova
objetiva de múltipla escolha, em razão de julgamento de recurso.
12.10. Em caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente
alterar a nota/ classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota/classificação superior ou
inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver o mínimo de acertos
exigidos para a habilitação.
12.11. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) fora da fase estabelecida;
d) sem fundamentação lógica e consistente;
e) contra terceiros;
f) em coletivo;
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g) cujo teor desrespeite a banca examinadora.
12.12. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso, de gabarito oficial definitivo, do
resultado da prova objetiva de múltipla escolha e da pontuação final e classificação.
12.13. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão
pela qual não caberão recursos adicionais.
12.14. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
12.15. Após análise dos recursos, será publicado no endereço eletrônico do IBFC, o resultado dos recursos
procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos candidatos e à divulgação de nova lista de
aprovados.
12.16. O recurso será analisado pela Banca Examinadora do Instituto IBFC e poderá ser julgado pela Comissão
Especial de Seleção Pública do Ministério Público.
12.17. A decisão do deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no Diário Oficial do Estado –
Poder Executivo – Seção I, com exceção do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição,
que será apenas divulgada no site do IBFC (www.ibfc.org.br), devendo o candidato observar as
disposições relativas a redução no Capítulo V deste Edital.
XIII – DO PROVIMENTO DOS CARGOS
13.

A nomeação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final.

13.1. A nomeação poderá ser precedida de convocação para anuência à nomeação, efetuando-se a
comunicação por telegrama e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo,
Seção I – Concursos, observando-se o disposto no item 14.2 deste Edital.
13.2. Os candidatos nomeados deverão submeter-se a inspeção de saúde a ser realizada em Órgão Médico
do Estado, de caráter eliminatório, provendo-se os cargos com aqueles considerados aptos.
13.3. Por ocasião da posse, o candidato nomeado deverá comprovar o preenchimento das seguintes
condições:
13.3.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas
condições previstas no artigo 12, inciso II, § 1º, da Constituição Federal de 1988;
13.3.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
13.3.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da Legislação Eleitoral e do Serviço Militar, mediante
apresentação de certidão do cartório eleitoral e do certificado de dispensa da corporação ou do
certificado de reservista;
13.3.4. Certificado de conclusão do curso de Ensino Superior Completo;
13.3.5. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e
políticos, comprovando tais requisitos com a apresentação de Atestado de Antecedentes
Criminais e Certidão do Cartório Eleitoral;
13.3.6. Se ex-servidor público não ter sofrido pena de demissão ou demissão a bem do serviço público
pelo prazo de 5 (cinco) e 10 (dez) anos respectivamente, nos termos do art. 307, parágrafo único,
da Lei 10.261 de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo), com sua redação alterada pelo art. 1º, parágrafo único da Lei Complementar 942 de
06 de junho de 2003, apresentando certidão da entidade ou órgão a que esteve vinculado;
13.3.7. Apresentar declaração de bens na forma do Ato (N) nº 054/95-PGJ, de 15/02/95;
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13.3.8. Se militar, apresentar, também, certidão de distribuição do Tribunal de Justiça Militar do Estado
em que lotado (Policial Militar) ou da respectiva Auditoria Militar (Forças Armadas) e certidões de
objeto e pé dos feitos apontados devidamente atualizadas.
13.3.9. Gozar de boa saúde física e mental.
13.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.
13.4. Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos citados no item 13.3 e subitens, ainda que
autenticadas, ou quaisquer outros documentos diversos dos anteriormente definidos.
13.5. Será tornado sem efeito o ato de nomeação do candidato que não cumprir integralmente o
estabelecido neste Edital.
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das instruções, normas e
condições estabelecidas neste Edital, e nos demais avisos, comunicados, erratas e editais
complementares que vierem a ser publicados para a realização deste concurso público, em relação aos
quais não poderá alegar desconhecimento.
14.1. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos dos candidatos inscritos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição
com todas as decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
14.1.1. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do
candidato, se verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação da prova.
14.2. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos
causados ao candidato em decorrência de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
14.3. As convocações, avisos e resultados do Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Estado Poder Executivo - Seção I - Concursos, e estarão disponíveis no site www.ibfc.org.br, sendo de
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
14.4. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de sua homologação e poderá ser
prorrogado por mais 2 (dois) anos, alcançando os cargos que vagarem ou forem criados no decorrer do
período, desde que haja disponibilidade orçamentária para nomeação.
14.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Estado Poder Executivo, Seção I – Ministério Público para, após a homologação do concurso público, verificar a
sua eventual nomeação.
14.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em
ato complementar ao Edital.
14.7. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso
Público, valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Estado.
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14.8. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo das carreiras do Ministério Público do Estado de
São Paulo ficará sujeito, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, a estágio probatório ao longo do
qual a assiduidade, pontualidade, aptidão, disciplina, capacidade e eficiência demonstradas serão
objeto de avaliação visando sua confirmação na carreira ou a exoneração do respectivo cargo.
14.9. Toda menção a horário neste Edital terá como referência a hora oficial de Brasília/DF.
14.10. O IBFC e o Ministério Público do Estado de São Paulo não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste concurso, ou por
quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
14.11. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, interposição de
recurso, material, exames laboratoriais, laudos médicos ou técnicos, atestados, deslocamentos,
viagem, alimentação, estada, apresentação para a posse e outras decorrentes de sua participação no
Concurso Público.
14.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos complementares, avisos,
comunicados e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados.
14.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Seleção Pública do Ministério Público
do Estado de São Paulo e, no que tange à realização do Concurso, pelo Instituto IBFC.

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Comissão Especial de Seleção Pública, aos 05 de setembro de 2013.
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS
LINGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos. Ortografia, acentuação. Crase e pontuação. Sintaxe de concordância verbal e nominal.
Vícios e figuras de linguagem.
MATEMÁTICA
Álgebra. Geometria. Probabilidade. Interpretação de quadro, tabelas e gráficos. Média aritmética. Propriedade
da média. Proporcionalidade. Porcentagem.
RACÍOCINIO LÓGICO
Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.
Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade.
ATUALIDADES
Notícias nacionais e Internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 12 (doze)
meses.
INFORMÁTICA
Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 2007 e
versões posteriores: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos,
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de
quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
Microsoft Excel 2007 e versões posteriores: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos,
classificação. Microsoft PowerPoint 2007 e versões posteriores: estrutura básica das apresentações, conceitos
de slides, anotações régua, guias cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP,
VISTA e 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos Microsoft Office. Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas.

CIÊNCIAS APLICADAS
DIREITO CONSTITUCIONAL E MINISTÉRIO PÚBLICO
Conceito, classificação, objeto e elementos das Constituições; Princípios constitucionais da República
Federativa do Brasil. Estado, Governo e Organização Federal, Estadual e Municipal. Direitos e deveres
individuais e coletivos. Direitos Sociais. Nacionalidade e Cidadania. Direitos e Partidos Políticos. Repartição de
competências no Estado Brasileiro. Administração Federal, Estadual e Municipal. Poder Legislativo. Processo
Legislativo. Poder Executivo. Presidente da República, Ministros e Conselhos. Poder Judiciário, Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais. Ministério
Público: fins, princípios, organização, garantias, vedações e funções. Conselho Nacional da Justiça e Conselho
Nacional do Ministério Público. Ordem Social. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.
8.625, de 12 de fevereiro de 1993) e Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei
Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 1993).
DIREITO ADMINISTRATIVO
Conceito e princípios gerais do Direito Administrativo. Administração Pública. Princípios Gerais. Poderes
Administrativos. Abuso de poder e desvio de finalidade.
DIREITO PENAL
Parte Geral do Código Penal
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A aplicação da lei penal: Da Lei Penal no tempo; Da Lei Penal no espaço. Da extraterritorialidade da lei penal;
Princípios dirimentes dos conflitos aparentes de normas. Do crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de
pessoas; Das causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade. Das penas. Da tentativa. Da medida de
segurança. Da extinção da punibilidade.
Parte Especial do Código Penal
Dos crimes contra a pessoa: Dos crimes contra a vida; Das lesões corporais; Da periclitação da vida e da saúde;
Dos crimes contra a liberdade pessoal; Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Dos crimes contra o
patrimônio: Do furto; Do roubo e da extorsão; Da extorsão mediante seqüestro. Dos crimes contra a fé
pública: Da falsidade documental; Falsa identidade. Dos crimes contra a administração pública: Peculato;
Concussão; Corrupção passiva; Prevaricação. Funcionário público; Resistência; Desobediência; Desacato;
Corrupção ativa; Falso testemunho ou falsa perícia; Coação no curso do processo.
Legislação Penal Especial
Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65); Porte de arma (Lei nº 10.826/03); Crimes de tortura (Lei nº 9.455/97);
Crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98); Lei de crimes hediondos (Lei nº
8.072/90).
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do inquérito policial, do termo circunstanciado e das peças de informação. Da prova. Disposições gerais; Do
exame de corpo de delito e das perícias em geral; Do interrogatório do acusado; Da confissão; Das perguntas
ao ofendido; das testemunhas; Do reconhecimento de pessoas e coisas; da acareação: Dos documentos; Dos
indícios; da busca e apreensão. Da prisão temporária (Lei nº 7960/89). Lei de crimes hediondos (Lei nº
8.072/90). Lei sobre a prevenção e repressão às organizações criminosas (Lei nº 9034/95). Lei de interceptação
telefônica (Lei nº 9296/96). Lei de proteção ás vítimas, testemunhas e réus colaboradores (Lei nº 9807/99). Lei
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9613/98).
TEORIA GERAL DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS:
Introdução à contabilidade pública: Noções preliminares. Balanço patrimonial e análise do balanço.
Demonstrações financeiras; Relatórios. Princípios contábeis.
ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ATENDIMENTO ESPECIAL
I – Modelo de requerimento de condições especiais, conforme solicitado nos itens 6.5 e 7.2 deste Edital.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº. 02/2013
Eu,_________________________________________________________________________________________,
Inscrição nº _________________, CPF. nº______________________________, venho requerer para o concurso
público do Ministério Público do Estado de São Paulo para o cargo de Analista de Promotoria II (Agente de
Promotoria).
(
(
(
(
(

) – Prova em Braile
) – Prova Ampliada
) – Prova com Ledor
) – Prova com Interprete de Libras
) – Outros:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Em ______/_______ / 2013
________________________________________
Assinatura do candidato (a)
Obs.: O laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o dia 07 de
outubro de 2013.
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ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO
I - As datas são apenas previstas, podendo sofrer antecipações ou prorrogações, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento das alterações através do site www.ibfc.org.br.
Evento
Início inscrições pela internet
Solicitação da redução taxa de inscrição

Datas
09/09/13
09 a 10/09/13

Disponibilização no site do deferimento da redução da taxa de inscrição

20/09/13

Término das inscrições

06/10/13

Homologação inscrições

09/10/13

Aplicação da prova (1ª Fase)

20/10/13

Publicação do gabarito

22/10/13

Aplicação das provas (2ª Fase)

24/11/13

Publicação do gabarito 2ª Fase

26/11/13

Publicação das questões discursivas, tema das redações e resultado da 2ª Fase

20/12/13
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