
 
          
 

                           D o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  d o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  
                           Inscr i ções de  14  a  28  de  f ever e i r o  de  2011.  
 
 
 
 

PARA ALUNOS DO 5º AO 10º TERMO – DIREITO 
 
 As inscrições serão recebidas no período de 14 a 28 de fevereiro de 2011, pessoalmente ou por procurador, na sede das Regionais, no 
endereço Rua Ribeiro de Barros, 630 - Jardim Aviação Presidente Prudente (SP) - Fone: (0xx18) 3221-7156 Horário para recebimento 
das inscrições: das 13h às 17h. 
 
REQUISITO: Estar matriculado no antepenúltimo ano ou quinto semestre, desde que não conte com mais de uma dependência de 
aprovação em qualquer disciplina de período anterior. 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO: O valor referente à taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais). Para efetuar a INSCRIÇÃO o candidato 
deverá preencher e assinar o formulário disponível no site da Escola Superior do Ministério Público (www.esmp.sp.gov.br), podendo ser 
entregue pessoalmente ou por procurador com a devida procuração nos postos de inscrição (item 3.1.), instruído com os seguintes 
documentos: 
a) cópia simples da Cédula de Identidade ou documento equivalente com fotografia, acompanhada de documento original para a 
conferência; 
b) 02 (duas) fotografias recentes; e, c) comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
A taxa de inscrição deverá ser recolhida mediante depósito tipo C, preenchendo nos campos: Código 1 – nome completo do candidato; 
Código 2 – CPF do candidato; Código 3 – Concurso de Credenciamento de Estagiário; Código 4 – 2011, junto a qualquer agência do Banco 
do Brasil, conta corrente n. 13.9612-9, agência 5905-6, em favor do FUNDO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO 
FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ n. 01.468.760/0001-90, não podendo ser feito em terminal de autoatendimento, devendo ser 
comprovado o recolhimento no ato da inscrição, que não será passível de restituição (artigo 304 da Lei Complementar n. 734, de 26/11/93). 

 
VANTAGENS: E estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares nos órgãos do Ministério Público. O tempo de exercício da 
função de estagiário será considerado tempo de serviço público. O tempo de prorrogação do estágio, após a conclusão do curso de 
Bacharelado em Direito, será considerado atividade jurídica. Bolsa mensal: R$ 630,00 Jornada de Trabalho: 20h. semanais 

 
...................................... Núcleo de Prática Jurídica................................ 


