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EDITAL Nº 14/2017
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, na qualidade de
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber aos
Promotores de Justiça, que se encontra vaga a 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE SUBSTITUIÇÃO PLENA DA COMARCA DE SÃO LUÍS, de
entrância final, podendo os interessados se inscreverem para
REMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, no prazo de 03 (três) dias a
contar da publicação deste Edital, observado o disposto no art. 81 e ss,
da LC nº 013/1991, alterada pela LC nº 195/20171 c/c art. 32, § 1º
do RICSMP, após o que será divulgada a relação de inscritos pela
Secretaria do Conselho, para que os interessados, no prazo de 03
(três) dias dessa divulgação, ofereçam impugnações, reclamações
e desistências, conforme a Resolução nº 01/95-CSMP.

 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS, 23 DE
NOVEMBRO DE 2017.
 
1"Art. 81. A promoção será precedida de uma remoção inicial, seguida de outra para a vaga
remanescente. (NR) § 1º Na hipótese de não haver candidato inscrito, ou que não preencha os
requisitos legais para quaisquer das remoções previstas no caput, seguir-se á, de imediato, a
promoção. § 2º havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo (…)Art.
85. (...) § 1º A remoção voluntária dar-se-á unicamente pelo critério da antiguidade, observado,
no que couber, o disposto na seção precedente." 
 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador Geral de Justiça

Gabinete do Procurador Geral de Justiça
Matrícula 651919
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