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EDITAL Nº 6/2019

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
ESTAGIÁRIO DE DIREITO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO CEARÁ

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO CEARÁ, doravante denominada tão somente pela
sigla CPSE/PFN/CE, instituída por meio da Portaria PFN/CE nº 7782, de 25 de outubro de 2019, torna pública a
realização de processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários do curso de bacharelato em direito
para atuarem na Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará (PFN/CE), observadas as disposições
constantes neste Edital.

 

1. Das Disposições Preliminares

1.1. O presente edital e os seus anexos também estarão disponíveis no site da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, na internet, no endereço eletrônico www.pgfn.fazenda.gov.br.

1.2. O processo seletivo para ingresso no programa de estágio na área de Direito da PFN/CE, órgão
integrante da Advocacia-Geral da União e administrativamente vinculado ao Ministério da Economia, terá validade de
01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da CPRE/PFN/CE, a contar da publicação do seu resultado final,
visando ao preenchimento de vagas que poderão surgir em decorrência dos desligamentos dos atuais estagiários e de
acordo com as necessidades da PFN/CE.

1.3. A coordenação e o acompanhamento do processo seletivo para ingresso no programa de estágio da
PFN/CE serão de responsabilidade da CPRE/PFN/CE, com o suporte logístico e operacional do Setor de Apoio
Administrativo da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará – SERAP/PFN/CE.

 

2. Do Programa de Estágio Curricular

2.1. O programa de estágio no âmbito da PFN/CE objetiva proporcionar a preparação do estagiário para
a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida
formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino, não gerando
vínculo empregatício com o Ministério da Economia, e realizar-se-á nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e da Portaria PGFN nº 1.063/2016.

2.2. Respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação acadêmica,
será proporcionado ao estudante estagiário:

a) A preparação para o trabalho produtivo;

b) O desenvolvimento de habilidades próprias da atividade profissional;

c) O aperfeiçoamento técnico-cultural e científico;

d) A contextualização curricular, mediante aplicação de conhecimentos teóricos.

2.3. É vedado ao estagiário o exercício concomitante de estágio na PFN/CE e em Escritórios de
Advocacia e/ou pessoas jurídicas de direito privado.
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3. Da Área de Atuação

3.1. O estagiário atuará junto aos Procuradores da Fazenda Nacional, executando as atividades de
pesquisa bibliográfica, consulta a livros, periódicos, súmulas e jurisprudências, voltadas para a elaboração de peças
jurídicas, valendo-se, para tanto, dos recursos disponíveis, dentre eles Internet e bancos de dados privativos do órgão.

 

4. Da Remuneração e Carga Horária

4.1. O horário das atividades de estágio na PFN/CE deverá ser compatível com as atividades discentes
do estudante, prevalecendo o interesse da administração dentro do seu horário de funcionamento normal, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 h às 18:00h.

4.2. O estagiário fará jus a bolsa de estágio mensal, auxílio-transporte e contará, ainda, com seguro de
acidentes pessoais a seu favor, com valores fixados pelo Ministério da Economia.

a) O valor da bolsa de estágio, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de R$
520,00 (quinhentos e vinte reais), por carga horária de 30 horas semanais, a depender da necessidade da
Administração. O estudante pode, ainda, mediante critérios internos, definidos por ato da Procuradora-Chefe da
Fazenda Nacional no Estado do Ceará, ser aproveitado no Programa de Estágio instituído por meio de convênio
firmado entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Caixa Econômica Federal, com valor da bolsa de
estágio fixado em R$ 1.175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais), por carga horária de 25 horas semanais,
distribuídas em 5 (cinco) horas diárias, pagos com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS;

b) O valor do auxílio-transporte é de R$ 6,00 (seis reais) por dia útil e será antecipado em
pecúnia, pago concomitantemente com o pagamento da bolsa de estágio;

c) Não será descontado da bolsa de estágio qualquer valor a título de participação do estagiário no
programa de concessão de benefício de auxílio-transporte;

d) Serão descontados da bolsa de estágio o valor proporcional das ausências, bem como os
valores correspondentes ao auxílio-transporte pago e não utilizado em decorrência dessas.

4.3. O Termo de Compromisso de Estágio terá duração inicial de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado, a critério da Administração e no interesse do estudante, até o limite de 2 (dois) anos, reservado o direito de
rescisão, a qualquer tempo, por ambas as partes, salvo estágio da pessoa com deficiência, que pode ser prorrogado nos
termos do §4º, do art. 9, da Portaria PGFN nº 1.063/2016.

4.4. As atividades de estágio serão fixadas em Termo de Compromisso de Estágio, no período matutino
ou vespertino, a critério da Administração, observadas a carga horária compromissada e disponibilidade de instalações,
equipamentos e necessidade de serviço.

 

5. Das Vagas

5.1. As vagas atualmente existentes e as que surgirem poderão ser preenchidas ao longo da validade da
presente seleção, mediante a convocação dos candidatos aprovados e de acordo com as necessidades da PFN/CE.

5.2. Fica assegurada a reserva de 30% (trinta por cento) das vagas para estudantes negros e negras, em
cumprimento ao disposto no Decreto nº 9.427/2018, de 28 de junho de 2018.

 

6. Das Inscrições

6.1. A formalização da inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
deste Edital e de seus anexos:

a) Estar regularmente matriculado e cursando o Curso de bacharelado em Direito, em nível de
graduação, ministrado em instituição de ensino superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;

b) Integralizar, até o final do semestre em curso (2019.2), o mínimo de 40% (quarenta) dos
créditos ou da carga horária total do curso e o máximo de 80% (oitenta) dos créditos ou da carga horária total do
curso, devendo estar cursando, na data da contratação – no mínimo – o 3º (terceiro) semestre curricular;

c) Não podem concorrer os estudantes que estejam cursando o último semestre do curso de
Direito, considerando-se que o contrato de estágio será assinado por prazo mínimo de 06 (seis) meses;



d) É sugerida a doação de 01 (uma) lata de leite em pó, a ser entregue no dia da realização da
prova objetiva, que será entregue a instituição que promova programa de cuidados a crianças e/ou idosos.

6.2. Os requerimentos de inscrição deverão ser encaminhados, no período indicado no item 8 deste
Edital, por mensagem eletrônica dirigida à caixa de e-mail estagio.ce.pfn@pgfn.gov.br, indicando no campo assunto
“Inscrição Seleção 2019.2 – Estágio Direito”, a qual deverão ser anexadas as cópias digitalizadas dos seguintes
documentos:

a) Requerimento padrão de inscrição constante no Anexo II deste Edital, também disponibilizado
na página pública da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na internet (www.pgfn.fazenda.gov.br);

b) Histórico escolar ou declaração da instituição de ensino superior, onde conste a informação da
integralização, até o final do semestre em curso (2019.2), de no mínimo 40% dos créditos ou da carga horária
correspondente da sua grade curricular, constando, ainda, que no mesmo período (2019.2), não integralizará
mais de 80% dos créditos ou carga horária correspondente da grade curricular do curso;

c) Cópia simples da carteira de identidade;

d) Laudo médico original, expedido há, no máximo, 90 (noventa dias) antes do término das
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional das Doenças – CID, bem como a provável causa da necessidade
especial, sendo assegurados aos candidatos com deficiênica 10% (dez por cento) das vagas, em cumprimento ao
disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de outubro de dezembro de
1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004;

e) Outros que façam prova de condição especial, incluindo ser beneficiário do PROUNI ou FIES;

f) Autodeclaração Étnico-racial constante no Anexo III deste Edital.

6.3. O candidato receberá a confirmação de recepção do requerimento de inscrição por e-mail, até o
quinto dia útil subsequente ao envio da mensagem eletrônica. Caso isso não venha a ocorrer, no prazo aqui estipulado,
o mesmo deverá entrar em contato com do Setor de Apoio Administrativo da Procuradoria da Fazenda Nacional no
Estado do Ceará – SERAP/PFN/CE, por meio dos telefones (85) 3878-3368 (Taís, Caroline ou Halina) ou 3878-3390
(Sra. Casciana Carneiro).

6.4. Não serão confirmadas a recepção das inscrições realizadas fora do período definido no item 8
deste Edital, bem como aquelas que forem enviadas desacompanhadas as cópias digitalizadas dos documentos
indicados no item 6.2 deste Edital.

6.5. As informações prestadas por ocasião do requerimento de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo a CPSE/PFN/CE excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto,
bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade
penal.

6.6. O não atendimento ao disposto nos itens 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5 acarretará o indeferimento do pedido de
inscrição pela CPSE/PFN/CE.

6.7. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato do Coordenador da CPSE/PFN/CE.

 

7. Do Conteúdo

7.1. O processo seletivo abordará os assuntos constantes do Anexo I deste Edital.

 

8. Do Cronograma

 

Evento Data

a) Inscrições 06/11/2019 a 04/12/2019

b) Divulgação da lista de inscritos 10/12/2019

c) Aplicação das provas objetiva 13/12/2019 às 13:00hs
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d) Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva no site PGFN
(www.pgfn.fazenda.gov.br)

16/12/2019

e) Recebimento de recursos do gabarito da prova objetiva 17/12/2019 a 18/12/2019

f) Divulgação do resultado da prova objetiva 23/12/2019

g) Recebimento dos recursos do resultado da prova objetiva. 26/12/2019 a 27/12/2019

H) Resultado final da seleção no site PGFN
(www.pgfn.fazenda.gov.br) 06/01/2020

 

9. Dos Procedimentos Avaliativos

9.1. A prova objetiva será realizada na data e horário indicados no item 8, letra “c” deste Edital, nas
instalações do Edifício-Sede do Ministério da Economia no Estado do Ceará, situado à Rua Barão de Aracati, 909 –
Meireles – Fortaleza/CE.

9.2. Os candidatos devem comparecer ao local da prova no dia e horários indicados no item 8, letra “c”
deste Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos apenas de caneta esferográfica transparente de
tinta azul ou preta e um dos documentos originais de identificação oficial a seguir relacionados:

a) Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; b) Carteira Nacional de
Habilitação - CNH (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97); c) Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, a exemplo as
carteiras expedidas pela OAB, CREA, CRM e etc; d) Certificado de Reservista; e) Passaporte ou f) Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS.

9.3. Serão adotadas todas as providências que se façam necessárias no sentido de permitir o fácil acesso
de candidatos portadores de deficiência aos locais de aplicação das provas, sendo de responsabilidade daqueles,
entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à sua realização, desde que previamente
comunicados e autorizados pela CPSE/PFN/CE, com antecedência mínima de 10 dias da data de aplicação das provas.

9.4. O candidato com deficiência visual poderá requerer à CPSE/PFN/CE, no momento da sua inscrição,
mediante apresentação de laudo médico que indique essa necessidade, seja a sua prova impressa com fonte “arial”
ampliada, tamanho 18, que poderá ter formato diverso das dos demais candidatos, em razão da quantidade de folhas.

9.5. A candidata lactante poderá requerer à CPSE/PFN/CE, no momento da sua inscrição, providências
no sentido da viabilização da sua amamentação durante a aplicação das provas, podendo ausentar-se temporariamente
da sala de aplicação de prova, mediante acompanhamento de fiscal, quantas vezes entender necessário, com vistas ao
atendimento das necessidades do lactente que aguardará em sala reservada com acompanhante, sendo disponibilizado
pelo menos uma fiscal de prova, do sexo feminino, sendo vedada, a partir da sua chegada, a permanência de parentes,
babás ou quaisquer outras pessoas estranhas à organização do concurso.

9.6. O tempo total utilizado para amamentação não implicará acréscimo na duração fixada à realização
das provas.

9.7. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidatos, nas salas de aplicação das
provas, após iniciada sua aplicação.

9.8. Não serão permitidos, durante a realização das provas:

a) a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de qualquer material (inclusive borracha,
lápis, caneta etc.), e a utilização de régua de cálculo, máquinas calculadoras e/ou similares;

b) o uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão total
das orelhas do candidato.

9.9. É vedada a utilização de livros, anotações, impressos ou qualquer a outro material de consulta,
inclusive consulta a legislação, a verbetes sumulares, a livros doutrinários, a manuais ou a códigos na realização das
provas escritas.

9.10. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma e/ou a utilização de aparelhos
eletrônicos (telefone celular, fones de ouvido, receptor, gravador, relógio, etc.).
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9.11. Os candidatos que, apesar da recomendação da CPSE/PFN/CE, trouxerem pertences pessoais
descritos no item 9.10 deste Edital, deverão mantê-los em local estabelecido pela CPSE/PFN/CE, dentro da sala de
aplicação de prova, onde deverão permanecer durante todo o período de permanência do candidato, não se
responsabilizando a CPSE/PFN/CE por perdas ou extravios ocorridos durante a realização das provas, nem por danos a
eles causados.

9.12. A prova objetiva terá duração total máxima de 4 (quatro) horas ininterruptas e o candidato só
poderá entregar a sua prova após decorrida 1 (uma) hora do seu início.

9.13. Ao finalizar as provas o candidato não poderá levar consigo o caderno de provas.

9.14. Após decorrida a primeira hora da prova, o candidato receberá folha para anotação de seu
gabarito, se assim o desejar.

9.15. Ao final da aplicação das provas, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala, a
fim de verificar o lacre do envelope das provas juntamente com o fiscal de sala.

9.16. Quaisquer ocorrências durante à realização da prova serão comunicadas à Coordenação da
CPSE/PFN/CE, que decidirá acerca das providências a serem adotadas.

9.17. Caberá recurso, nos prazos previstos no cronograma constante no item 8, letras “e” e “g” deste
Edital.

9.18. Os recursos previstos no item 8, letra “e” e “g” deste Edital deverão ser encaminhados por
mensagem eletrônica dirigida à caixa de e-mail estagio.ce.pfn@pgfn.gov.br, indicando no campo assunto “Recurso
prova objetiva” Seleção 2019.2 – Estágio Direito”.

 

10. Das Provas Escritas

10.1. A seleção será feita através da aplicação de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório.

10.2. A prova objetiva constará de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e
somente uma resposta correta, valendo cada uma 2 (dois) pontos.

10.3. Serão considerados aprovados os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) dos pontos da prova objetiva.

 

11. Da Classificação

11.1. A classificação será resultante da soma das pontuações obtidas na prova escrita objetiva.

11.2. Em caso de idêntica pontuação, serão adotados como critérios de desempate, nesta ordem:

a) Estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou pelo Programa de
Financiamento Estudantil (FIES);

b) Maior número de créditos integralizados;

c) Candidato com idade mais elevada.

 

12. Da Divulgação dos Resultados

12.1. Os resultados parcial e final do presente processo de seleção, serão divulgados, conforme
cronograma constante do item 8 deste Edital, no endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(www.pgfn.fazenda.gov.br), bem como afixados em quadro de avisos disponível no átrio do Edifício-Sede do
Ministério da Economia no Estado do Ceará.

 

13. Da Convocação dos Aprovados

13.1. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação para vagas que surgirem no
prazo de validade do concurso, admitindo-se, apenas uma vez, a recusa da vaga ofertada, por motivo de
incompatibilidade do turno disponível. Nesse caso a vaga será ofertada ao candidato aprovado na classificação
seguinte, até o seu aceite. Quanto aos candidatos preteridos, os mesmos aguardarão na mesma posição classificatória
conquistada até o surgimento da próxima vaga que lhe será oferecida mais uma vez, desta feita, sem a opção de recusa,
sob pena de ser movido compulsoriamente para o final da lista de classificação, enquanto aguardará sua última chance
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de ser convocado, considerando-se manifestação tácita de sua desistência do certame, uma terceira recusa à vaga
ofertada.

13.2. Só firmarão Termo de Compromisso de Estágio com a PFN/CE, os candidatos convocados cuja
previsão de colação de grau possibilite a permanência no estágio por um período mínimo de 06 (seis) meses, contados
da convocação.

13.3. Os candidatos que tenham estágio em escritórios particulares de advocacia terão que optar, por
ocasião da convocação, entre o estágio na PFN/CE ou o estágio no escritório particular, não sendo possível a
cumulação, na forma do item 2.3.

 

14. Da Validade da Seleção

14.1. A presente seleção suprirá as necessidades imediatas e futuras de estagiários de Direito para a
PFN/CE, verificadas no período de um ano, a contar da data da divulgação do resultado final da seleção, com a
possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da Administração.

 

15. Das Disposições Finais

15.1. Os candidatos aprovados terão direito a declaração, expedida pelo SERAP/PFN/CE, na qual
constarão as notas alcançadas, a etapa da seleção e a sua classificação dentro da etapa.

15.2. O candidato aprovado tem o dever de manter seu banco de dados atualizado perante
SERAP/PFN/CE, sob pena de não sendo localizado por insuficiência ou desatualização de seus dados, ser preterido em
favor do próximo candidato classificado e sumariamente excluído do certame, por manifestação tácita de desinteresse
pela vaga ofertada.

15.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas deverão ser encaminhados para análise e devidas
considerações pela CPSE/PFN/CE, por meio da caixa de correio eletrônico estagio.ce.pfn@pgfn.gov.br, indicando no
campo assunto “Dúvidas, Informações e Sugestões Seleção 2019.2 – Estágio Direito”.

 

 

Fortaleza, 01 de setembro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

Joana Marta Onofre de Araújo

Procuradora da Fazenda Nacional - Coordenadora

 

Documento assinado eletronicamente por Joana Marta Onofre de Araujo, Procurador(a) da Fazenda Nacional,
em 01/11/2019, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4803029 e o código
CRC 05825186.

Referência: Processo nº 18010.105151/2019-18. SEI nº 4803029

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região 

    Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará 

 
 

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Direito Constitucional. Dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Da 

organização do Estado. Da Tributação e do Orçamento. Do Sistema Tributário Nacional. Das 

Finanças Públicas. Da Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem Social. 

 

Direito Administrativo. Da Administração Pública. Administração Direta e Indireta. Princípios. 

Atos Administrativos. Responsabilidade do Estado. Bens Públicos. Contratos Públicos. 

 

Direito Tributário. Código Tributário Nacional. Competência tributária. Espécies de tributos. 

Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Sujeitos ativo e passivo. Solidariedade. Capacidade 

tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Crédito Tributário. Administração 

Tributária. Lei nº 6.830/80 (Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública); Decreto nº 

70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal). Lei nº 8.397/92 (Medida cautelar fiscal). Impostos 

e Contribuições Federais. 

 

Direito Processual Civil. Das Normas Processuais Civis. Da Jurisdição e da Ação. Dos Limites 

da Jurisdição Nacional e Da Cooperação Internacional. Da Competência Interna. Dos Sujeitos do 

Processo. Dos Atos Processuais. Dos Prazos. Da Tutela Provisória. Da Formação, Da Suspensão 

e Da Extinção do Processo. Do Procedimento Comum. Do Cumprimento de Sentença. Dos 

Embargos de Terceiro. Do Processo de Execução. 



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região 

    Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará 

 
ANEXO II - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Processo Seletivo de Recrutamento e Formação de Cadastro de Reserva Estagiários de 

Direito - PFN/CE 

 

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Recrutamento de 

Estagiários da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará. 

 

Eu ______________________________________________________________, 

natural de _____________________/________, filho(a) de 

___________________________________________________________________ e 

___________________________________________________________________ portador(a) 

do documento de identidade   nº ______________________________,   expedido   por  

____________________, em _____/______/______, regularmente   inscrito(a)   no   cadastro   de   

Pessoas   Físicas   -   CPF   do   Ministério   da   Economia   sob   o   nº 

_______________________________, residente e domiciliado(a) à Rua/Av. 

____________________________________________________, disponibilizando, desde já, os 

telefones fixo nº _____________________ e móvel nº ______________________________ e o 

e-mail ___________________________________________________, para os contatos que se 

fizerem necessários, venho requerer minha inscrição no processo seletivo público para 

preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de estagiários do Curso de 

Direito da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará, declarando-me ciente das 

disposições constantes no Edital que regula o certame, concordando desde já com todos os seus 

termos e anexos. 

Dessa forma, em cumprimento ao Edital regulador do concurso e estando ciente das 

penalidades impostas pelo art.  299, do Código Penal brasileiro, declaro que estou regularmente 

matriculado(a) e  cursando o ________ semestre     do     curso     de     bacharelato     em     Direito,     

da     Instituição     de     Ensino     Superior 

________________________________________________________________________, no 

horário  (    )  matutino  (    )  vespertino (    ) noturno. 

Declaro, ainda, que integralizei ou integralizarei, até o final do semestre em curso 

(2019.2), no mínimo de 40% (quarenta) dos créditos ou da carga horária total do curso e que no 

mesmo período não terei integralizado mais de 80% (oitenta) dos créditos ou da carga horária 

total do curso, conforme demonstrado por cópias digitalizadas da documentação comprobatória. 

Na oportunidade, por ser exigência do Edital, informo que tenho necessidades 

especiais, em virtude da minha condição de ser: (    ) Pessoa com deficiência (    ) Lactante. 

Sou beneficiário(a) do PROUNI (    ) FIES (    ) NENHUM (    ). 

 

Fortaleza, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura 



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região 

    Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará 

 
 

ANEXO III - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Para os fins do disposto no Decreto 9.427, de 28 de junho de 2018, publicado no 

DOU de 29/06/2018, que determina a reserva de 30% das vagas de estágio na administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional para os negros, bem como em observância à 

recomendação do Ministério Público do Trabalho, por meio do Ofício nº 89449.2018  – 

CODIN/PRT10, eu, ____________________________________________________________, 

portador do documento  oficial  de identificação nº __________________________,  expedido 

em _____/_____/______, pelo órgão expedidor ______________________, estando inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia sob o nº 

____________________________, AUTODECLARO, sob as penas da lei, que sou: (    )Preto(a)     

(    ) Pardo(a)    (    )Branco(a)    (    ) outros/especificar _________________, estando ciente de 

que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às 

demais cominações legais aplicáveis. 

 

 

Fortaleza, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

*O Decreto-Lei n° 2848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal - Falsidade ideológica Art. 299: 

omitir, em documento público ou particular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim   de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região 

    Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará 

 
 

ANEXO IV – RECURSO PROVA OBJETIVA 

 

 

 
 

RECURSO 

Nome do Candidato: 

Questão nº: 

Resposta do gabarito: Resposta pretendida: 

Razões da inconformidade com a resposta do gabarito ou com a contagem de pontos: 



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região 

    Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Ceará 

 
 

ANEXO V - JULGAMENTO DE RECURSO 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

Nome do Candidato: 

 

 

 
 


