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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE 
NÍVEL MÉDIO 

 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu Promotor 

de Justiça, Dr. Rodrigo Nicoletti, informa que está aberto o processo de seleção para 
estagiário aos alunos que estejam cursando o 1° e 2° ano do ensino médio, com 
regularidade, na rede pública ou privada de ensino de Humaitá. 
1. HORÁRIO E TEMPO DE DURAÇÃO 

O estágio será feito em regime de tempo compatível com o horário escolar 
do aluno e do expediente da Promotoria de Justiça, com 04 (quatro) horas diárias, 
período Matutino, e terá a duração de um ano, prorrogável uma vez, por igual 
período, a critério da administração. 
2. BOLSA-AUXÍLIO 

O aluno estagiário fará jus, mensalmente, a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 
800,00 (oitocentos reais). 
3. REQUISITOS 

Pré-requisitos: 
1. Conhecimentos satisfatórios em digitação, Office (Word, Excel) e 

Windows Explorer; 
2. Redação de documento oficiais (ofícios, requerimentos e outros); 
3. Boa caligrafia; 
4. Dinamismo e desenvoltura; 
5. Ter um bom aproveitamento escolar; 
6. Ser maior de 16 (dezesseis) anos. 

4. INSCRIÇÕES 

Para a realização das inscrições, o interessado deverá entregar ou, 
preferencialmente, enviar para o seguinte email: rosalinafarias@mpam.mp.br: 1. 
currículo vitae (em duas vias – não há necessidade de fotografia); 2. Número de 
celular, se possível com whatsapp, ou email para contato. 

ATENÇÃO: a falta de qualquer dos documentos elencados acarretará a 
exclusão automática do candidato. 

Local de entrega: Promotoria de Justiça de Humaitá, Rua 13 de Maio, n. 180, 
Centro, Humaitá. Preferencialmente, encaminhar para o email: 
rosalinafarias@mpam.mp.br 

Horário: das 08:00 às 11:00h, salvo se por email. 
Período de entrega: 

- 15 de novembro 2021 a 30 de dezembro de 2022 (não serão 
recebidas inscrições, após o prazo estabelecido). 
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Os critérios de seleção consistirão na análise curricular, número de cursos 
realizados, trabalhos sociais desempenhados. 

Da análise dos referidos currículos feita pelo Promotor de Justiça serão 
selecionados os 05 (cinco) candidatos que apresentarem os melhores perfis. Esses 
candidatos serão chamados para entrevista virtual com o Promotor de Justiça e um 
deles será selecionado. Os demais constarão em lista de suplentes. 

Poderá ser chamado o suplente, caso o selecionado não apresente os 
documentos exigidos. 

O aluno estagiário selecionado deverá entregar a seguinte documentação, 
instruída com os originais para autenticação pela própria Promotoria de Justiça: 

1. Original e cópia da Certidão de Nascimento e/ou carteira de 
identidade; 

2. Certidão expedida pela escola atestando que está frequentando, 
regularmente, o nível médio de ensino. 

3. Entregar uma fotografia 3x4 recente; 
4. Apresentar certidão negativa expedida pelo fórum local; 
5. Estando a documentação em ordem, o selecionado firmará junto à 

Promotoria Justiça, TERMO DE COMPROMISSO. 
 
Humaitá/AM, 08 de novembro de 2021. 
 
 
RODRIGO NICOLETTI 
Promotor de Justiça 


