
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

EDITAL PGM N.23, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

O Procurador Geral do Município de Niterói, no uso das suas atribuições, 

CONVOCA os candidatos aprovados no 6º Exame de Seleção para o Programa de 

Estágio Forense, abaixo relacionados: 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 

20° (final de fila) 1655 Renan Dias de Azeredo 

23°(final de fila) 1376 
Aléxia Letícia Oliveira 

Araujo 

28° (final de fila) 1902 
Luísa Mercedes Cazé 

Cerón 

29° (final de fila) 1437 
Yasmin Marvila de 

Abreu 

33° (final de fila) 1954 Fernanda Fontes Borba 

34° (final de fila) 1919 Victor Brauer Di Renna 

37° (final de fila) 1318 Rafaela Rangel 

 

1.1.Os candidatos acima arrolados deverão comparecer à apresentação na sede da 

Procuradoria Geral do Município situada à Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 7º 

andar, Centro, Niterói, no dia 03 de dezembro de 2018 , de 10h ás 16h,  para 

apresentarem os documentos abaixo relacionados: 

 

• Declaração da Faculdade de Direito, oficial ou reconhecida, de conclusão de 3/5 do 

curso de Bacharel;  

• Certidão de matrícula em Faculdade de Direito (oficial ou reconhecida);  

• Certidão de que não sofreu penalidade disciplinar;  

• Histórico escolar atualizado;  

• Xerox da carteira demonstrando a inscrição nos quadros de estagiário da OAB/RJ 

ou protocolo de requerimento da inscrição; 

 • 2 (duas) fotos 3 x 4; 

 • Currículo;  

 

1.2. Havendo desinteresse na vaga, os candidatos convocados deverão manifestar 

sua desistência por escrito, em simples petição dirigida ao Procurador Geral do 

Município. 

1.3. Os candidatos convocados que não tenham interesse em assumir desde logo, 

mas que pretendam solicitar sua reclassificação para o final da listagem poderão 

fazê-lo, em petição também dirigida ao Procurador Geral do Município. 

1.4. O não comparecimento imotivado implicará desistência da vaga e exclusão do 

certame. 



1.5. Se a Comissão Organizadora verificar irregularidades na documentação 

apresentada, os candidatos convocados terão até a data da assinatura do para saná-

las. 

 

CARLOS RAPOSO 

Procurador Geral do Município 


