
 

 
Diário n. 1493 de 20 de Agosto de 2015 
 

CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > PRESIDÊNCIA > GABINETE 

EDITAL Nº 148/2015 

 A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos dos arts. 34, 35 e parágrafos, e art. 60 do Regulamento do Concurso, aprovado pela 

Resolução nº 016/2014, do Conselho Superior do Ministério Público, após deliberação da 

Comissão de Concurso, reunida extraordinariamente na data de 18.08.2015 e, considerando: 

- a interposição de recurso administrativo coletivo por Cyrus Eghrari Goulart e outros 77 (setenta 

e sete) candidatos, protocolizado nesta Instituição sob o nº 003.0.155729/2015, conhecido e 

provido parcialmente por esta Comissão, apenas para conceder a prorrogação do prazo 

constante no art.35 da Resolução nº 016/2014, do Conselho Superior do Ministério Público; 

- a existência de erro material no barema relativo à questão 1, da prova do Grupo III, divulgado 

na página do concurso, no site do Ministério Público do Estado da Bahia (www.mpba.mp.br) e no 

site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação CEFET 

Bahia (www.fundacaocefetbahia.org.br),  

Resolve tornar público: 

I - a prorrogação do prazo de que trata o art.35 da Resolução nº 016/2014, do Conselho Superior 

do Ministério Público, para mais três dias úteis após a publicação do presente Edital (21, 24 e 

25.08.2015), sendo facultado ao candidato o aditamento e/ou substituição dos recursos já 

protocolizados, permanecendo inalterados a forma, local e horários divulgados no item IV, “a” e 

“b” do Edital nº 139, publicado no DJe de 12.08.2015; 

II – a republicação no site do Ministério Público do Estado da Bahia (www.mpba.mp.br) e no site 

da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação CEFET Bahia 

(www.fundacaocefetbahia.org.br) do barema relativo à questão 1, da prova do Grupo III, 

devidamente retificado em face da correção do erro material detectado; 

III – a informação de que, diante da prorrogação do prazo recursal, o cronograma do concurso 

publicado no Edital nº 127, de 24.07.2015, será readequado e oportunamente divulgado. 

Este Edital encontra-se afixado na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na 5ª 

Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, divulgado no Diário da 

Justiça eletrônico e nos sites www.mpba.mp.br e www.fundacaocefetbahia.org.br. 

Salvador, 19 de agosto de 2015. 

  

  

CLEONICE DE SOUZA LIMA 

Procuradora de Justiça 

Presidente da Comissão de Concurso 
 


