
EDITAL PGM Nº 05, DE 19 DE MARÇO DE 2013. 

 

O President e da Com issão Organizadora do Processo Selet ivo para 

Est ág io  Forense, inst it u ída pela Port ar ia nº 05 de 25 de janeiro  de 

2013, no uso das at r ibu ições que lhe são confer idas pela leg islação em  

vigor , e t endo em  vist a os aut os do processo adm in ist rat ivo nº 

070/ 0001589/ 2013, t orna públicos o  local e a data de realização da 

prova do Processo Selet ivo para Est ág io  Forense, referent e ao 

processo selet ivo para adm issão de est ag iár ios para a Procurador ia 

Geral do Municíp io  de Nit eró i, conform e a seguir  especif icado: 

 

1. Dat a da Prova: 07 de abr il de 2013. 

2. Horár io : 09 horas às 14 horas. 

3. Local de realização: audit ór io  da Fundação Municipal de Educação 

do Municíp io  de Nit eró i. Rua Visconde de Uruguai, 414 – Cent ro  

(próxim o ao t erm inal Rodoviár io). 

4. O candidat o deverá com parecer ao local designado para a 

realização das provas com  ant ecedência m ín im a de um a hora do 

horár io  f ixado para o  seu in ício , m unido de canet a esferográf ica de 

t in t a pret a, fabr icada em  m at er ial t ransparent e, do com provant e de 

inscr ição e do docum ent o de ident idade or ig inal. 

5. Será elim inado do processo selet ivo candidat o que, durant e a 

realização das provas, for  surpreendido por t ando  aparelhos 

elet rôn icos, t ais com o: m áquinas calcu ladoras, agendas elet rôn icas 

ou sim ilares, t elefones celu lares, sm art phones, t ablet s, ipod®, 

gravadores, pendrive, m p3 ou sim ilar , qualquer recept or  ou  

t ransm issor  de dados e m ensagens, b ip, not ebook, palm t op, 

w alkm an, m áquina fo t ográf ica, cont ro le de alarm e de carro  et c., bem  

com o relóg io  de qualquer espécie, ócu los escuros, pro t et or  aur icu lar 

ou quaisquer acessór ios de chapelar ia, t ais com o chapéu, boné, gorro  

et c. e, ainda, lápis, lap iseira/ graf it e, m arca-t ext o  e/ ou borracha. 

5.1. A Com issão Organizadora recom enda que, no d ia de realização 

das provas, o  candidat o não leve nenhum  dos ob jet os cit ados no it em  

ant er ior . 

5.2. A Com issão Organizadora não se responsabilizará por  perdas ou 

ext ravios de objet os ou de equipam ent os elet rôn icos ocorr idos 

durant e a realização das provas, nem  por danos neles causados. 

6. No dia de realização das provas, o candidat o deve observar  t odas as 

inst ruções cont idas no EDITAL PGM Nº 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 

2013. 

REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO PARA O ESTÁGIO FORENSE DA 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - 1º EXAME DE 

SELEÇÃO, d isponível na in t ernet  no seguin t e endereço elet rôn ico: 

ht t p :/ / w w w .pgm .n it ero i.r j.gov.br / index.php?opt ion=com _cont ent &vi

ew =art icle&id=60&It em id=70. 

 

 

http://www.pgm.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=70
http://www.pgm.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=70


 


