CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE
NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL N° 03/2012 de 09/04/2012

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPE/TO), torna pública a
retificação do Edital nº 01/2012 – MPE/TO – ADMINISTRATIVO, publicado no Diário Oficial do
Estado do Tocantins, no dia 04 de abril de 2012, com a alteração dos item 2.1.4, do Anexo II, que
passa a ter a redação a seguir:
No item 2.1.4 , onde se lê:
ANALISTA MINISTERIAL - ESPECIALIDADE - CIÊNCIAS JURÍDICAS – AMI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar, sob supervisão dos Promotores ou
Procuradores de Justiça, tarefas relacionadas com a atividade-meio e a atividade-fim do Ministério
Público; auxiliar os membros da Instituição nos processos judiciais; organizar o material
administrativo, legislativo, doutrinário e jurisprudencial; elaborar e digitar pareceres, denúncias e
manifestações em geral, sob a supervisão; preparar atos destinados às providências judiciais que
envolvam sua área de atuação; preparar minutas de relatórios dos processos; organizar fichários de
acompanhamento de processo; seguir a orientação do membro do Ministério Público em outras tarefas
correlatas e determinadas; realizar outras atividades afins.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
Remuneração inicial para o cargo de Analista ministerial especialidade – Ciência Jurídicas: Subsídio R$
2.730,10 além de Produtividade de até 40%, Auxílio Alimentação e Auxílio Creche.
Leia-se:
2.1.5 ANALISTA MINISTERIAL - ESPECIALIDADE - CIÊNCIAS JURÍDICAS – AMI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar, sob supervisão dos Promotores de
Justiça, tarefas relacionadas com a atividade-meio e a atividade-fim do Ministério Público, tais como:
auxiliar os membros da Instituição nos processos judiciais e administrativos; organizar o material
administrativo, legislativo, doutrinário e jurisprudencial; preparar atos destinados às providências
judiciais que envolvam sua área de atuação; preparar minutas de peças relatórios dos processos;
organizar fichários de acompanhamento de processo; seguir a orientação do membro do Ministério
Público em outras tarefas correlatas e afins.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
Remuneração inicial para o cargo de Analista ministerial especialidade – Ciência Jurídicas: Subsídio R$
2.730,10 além de Produtividade de até 40%, Auxílio Alimentação e Auxílio Creche.
Publique-se no Diário Oficial do Estado do Tocantins o presente edital,
Retifique o edital nº 01/2012 MPE-TO divulgado na internet.
Clenan Renaut de Melo Pereira
Presidente da Comissão de Concurso

