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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
RESOLUÇÃO Nº 081/2014* 

  
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, em especial do que dispõe o art. 26, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n. 11/1996, em Sessão Ordinária realizada no dia 16 de 
setembro de 2014, RESOLVE, por unanimidade, alterar o Regulamento e o Programa do 
Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado da Bahia, na forma 
dos ANEXOS I e II, aprovados pela Resolução nº 016/2014, publicada Diário da Justiça 
eletrônico n. 1160, de 24 de Março de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 

  
ANEXO I 

REGULAMENTO 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 1º. ... 
Parágrafo único. A validade do Concurso será de 2(dois)anos, contados da data de sua 
homologação, prorrogável uma vez, por igual período. 
  
Art. 9º. ... 
... 
f) encaminhar a cada examinador titular, uma semana antes da entrevista referida no art. 
37 deste Regulamento, cópia da pasta de cada candidato, contendo as notas das provas 
anteriores e seu curriculum vitae, relatando suas informações pessoais, acadêmicas e 
profissionais. 
                      

DOS CANDIDATOS NEGROS 
  

Art. 10-A.Será reservado 30% (trinta por cento) do total das vagas do Concurso às 
pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos, no momento da inscrição preliminar no 
concurso, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do Decreto Estadual nº 15.353, de 08 de agosto 
de 2014, que regulamenta o art. 49 da Lei Estadual nº 13.182, de 06 de junho de 2014. 

§1º A reserva será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 
público for igual ou superior a 03 (três). 

§2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em 
caso de fração superior a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o primeiro número 
inteiro antecedente, em caso de fração igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos). 

§3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 
concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao 
serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  



 

§4º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às 
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.  

§5º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla 
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.  

§6º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga 
será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.  

§7º Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para 
ocupar as vagas reservadas, as remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação.  

§8º Os candidatos negros com deficiência poderão se inscrever concomitantemente para 
as vagas reservadas nos termos do Decreto 15.353, de 08 de agosto de 2014, e para as 
vagas reservadas nos termos do art. 8º, §2º, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. 

§9º A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e 
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número 
de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 

Art. 14. ...... 

§ 1º A publicação do resultado de cada fase do concurso, inclusive o resultado final, será 
feita em três listas, sendo que a primeira conterá a classificação de todos os candidatos, a 
segunda, somente a classificação dos candidatos com deficiência, e a terceira, apenas 
dos candidatos negros, inscritos na forma do art.10-A. 
  
Art. 32. ... 
... 
§ 5.º Será considerado aprovado na Prova Preambular o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 50 (cinquenta) pontos, limitando-se a classificação à fase seguinte a 10% 
(dez por cento) do número total de inscritos, dentre os candidatos que obtiverem as 
maiores notas, os quais estarão habilitados à prestação das Provas Discursivas, 
incluindo-se neste quantitativo os candidatos negros, assim inscritos na forma do art.10-A. 

§ 5º-A Os candidatos portadores de deficiência não estão sujeitos à nota de corte prevista 
no parágrafo anterior, exigida apenas a nota mínima para aprovação nesta fase. 

 
Art. 44. A nota final dos candidatos aprovados em todas as fases do Concurso será a 
soma das notas da Prova Preambular, multiplicada por 02 (dois), com a nota das Provas 
Discursivas, multiplicada por 4 (quatro), com a nota da Prova Oral, sendo finalmente 
dividida por 07 (sete) e posteriormente acrescida dos pontos conferidos aos Títulos, 
evidenciando-se pela seguinte fórmula: 
 

(2 x PP) + (4 x PD) + (1 x PO) + T = NF 
                                                               7 
 
Art. 46 - Após o julgamento do concurso, serão elaboradas 03 (três) listas, na forma do 
§1º do artigo 14, salvo se não houver candidatos com deficiência, hipótese em que haverá 
duas listas, ou se não houver candidatos com deficiência e negros, hipótese em que 
haverá somente uma lista. 
... 
  



 

Art. 47 – A homologação do concurso ocorrerá após a realização da perícia mencionada 
no art. 46 deste Regulamento, publicando-se a lista geral e as especiais, das quais serão 
excluídos os candidatos com deficiência tidos por inaptos na inspeção médica ou cuja 
condição de deficiente tenha sido negada.  
  
Art. 48 - O resultado final do Concurso será publicado no Diário de Justiça Eletrônico e no 
endereço eletrônico www.mpba.mp.br, por ordem de classificação dos aprovados, em 3 
(três) listas distintas: a primeira, com a pontuação de todos os candidatos aprovados, 
inclusive das pessoas com deficiência, na forma da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 
1994, e dos candidatos negros inscritos para as vagas reservadas na forma do Decreto nº 
15.353, de 08 de agosto de 2014; a segunda, apenas contendo a pontuação das pessoas 
com deficiência; a terceira, apenas com a pontuação dos candidatos negros inscritos para 
as vagas reservadas na forma do mesmo Decreto. 

  
ANEXO II 

PROGRAMA 
  

PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
1. Lei nº 7.853/89 - Política Nacional do Deficiente Físico. 2. Decreto nº 3.298/99 - 
regulamenta a Lei nº 7.853/89. 3. Lei nº 8.742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social. 4. 
Convenção Interamericana para Eliminação de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiências, promulgada pelo Decreto nº 3.956/01. 5. Lei nº 10.098/00. 6. 
Lei n° 10.216/2001 – Lei Antimanicomial. 7. Convenção Internacional sobre direitos das 
Pessoas com Deficiência, internalizada pelo Brasil por meio do Decreto nº 6.949/2009. 

  
SALA DAS SESSÕES, 16 de setembro de 2014. 

  
  

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA 
Procuradora-Geral de Justiça em exercício 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público em exercício 
  
  

FRANKLINOURIVES DIAS DA SILVA 
Corregedor-Geral do Ministério Público  

  
Conselheiros: José Cupertino Aguiar Cunha, Washington Araújo Carigé, Cleonice de 
Souza Lima, Maria das Graças Souza e Silva, Terezinha Maria Lôbo Santos, Maria 
Augusta Almeida Cidreira Reis, Paulo Marcelo de Santana Costa e Marilene Pereira Mota. 
   
*Republicada em virtude de retirratificação, aprovada na Sessão Ordinária do Conselho Superior, ocorrida no 
dia 07 de outubro de 2014.  

 


