
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCEDIMENTOS PARA NOMEAÇÃO A CARGO COMISSIONADO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Prezado Senhor,

A ocupação de cargo comissionado no âmbito do Ministério Público do Estado do
Maranhão obedecerá aos critérios estabelecidos em lei e normativos internos deste
órgão.

PRIMEIRO PASSO

Deve ser apresentada a seguinte documentação pessoal1 e declarações para instruir
o processo de nomeação, a qual pode ser entregue pessoalmente na Coordenadoria
de Gestão de Pessoas ou encaminhada via DIGIDOC (abertura de requisição para
nomeação de servidor com documentação anexa):

DOCUMENTOS PESSOAIS

Item DESCRIÇÃO Obs:

01
N° RG, CNH, DNI  OU OUTRO DOCUMENTO COM VALIDADE
OFICIAL (cópia do documento);

02 N°  DO  CADASTRO  DE  PESSOA  FÍSICA  CPF  (cópia  do
documento);

03
N°  DE  IDENTIFICAÇÃO  SOCIAL:  NIT,  PASEP,  PIS  (cópia  do
documento);

04 PROVA  DE  QUITAÇÃO  OU  ISENÇÃO  DE  SERVIÇO  MILITAR
(para os candidatos do sexo masculino);

05 COMPROVANTE  CONTA  BANCÁRIA  –  BRASIL  ou  BRADESCO
(cópia do cartão ou extrato bancário);

06 COMPROVANTE DE ENDEREÇO;

07 COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO/
ESPECIALIDADE;

08
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DE BENS OU IMPOSTO DE
RENDA  JUNTO  A  RECEITA  FEDERAL  (caso  não  possua,
declarar de próprio punho);

09

CERTIDÕES CRIMINAIS FORNECIDAS PELAS JUSTIÇAS: 
- ESTADUAL: 1° E 2° INSTÂNCIA: 
- ELEITORAL: QUITAÇÃO E CRIMINAL:
- FEDERAL: TRIBUNAL E SEÇÃO JUDICIÁRIA:

FICHAS E DECLARAÇÕES*
Solicitamos sua atenção para o adequado preenchimento dos campos constantes da
Ficha Cadastral e declarações (anexos). O preenchimento dos campos pertinentes e a
assinatura  são  obrigatórios.  As  informações  prestadas  serão  objeto  de  consulta

1 As cópias apresentadas deverão ser conferidas com os documenos originais no ato de entrega, pelo servidor 
da CGP.
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qualificação  cadastral  e  deverão  ser  repassadas  ao  Governo  Federal  através  do
eSocial.

Item Descrição Obs

01 FICHA CADASTRAL

02 DECLARAÇÃO SOBRE NEPOTISMO

03 DECLARAÇÃO SOBRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA

04 COMPROVANTE LICENCIAMENTO OAB

05
DECLARAÇÃO SOBRE VEDAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE CARGO
EM COMISSÃO (Resolução 190/18 CNMP)

06 DECLARAÇÃO SOBRE   ACUMULAÇÃO DE  CARGO PÚBLICO E
ATIVIDADE EMPRESARIAL

*O  candidato  ao  prestar  as  informações  e  declarações,  estará  sujeito  a
responsabilização, tendo em vista o que dispõe o art. 225 do Código Civil. 

2.  SEGUNDO  PASSO  -  LAUDO  MÉDICO  EXPEDIDO  PELA  JUNTA  MÉDICA
OFICIAL DO ESTADO (que atestará aptidão física e mental baseada nos exames
laboratoriais e laudos psiquiátrico e dermatológico)2

A apresentação do laudo expedido pela Junta Médica do Estado pode ser feita junto à
Coordenadoria de Gestão de Pessoas até a data da posse do cargo.

EXAMES NECESSÁRIOS

Item Descrição Obs.

01

EXAMES LABORATORIAIS: 
✔Hemograma completo
✔Grupo sanguineo (ABO) e Fator RH
✔Glicemia em Jejum
✔Lipidograma
✔VDRL – Sorologia para Lues
✔Sumário de Urina
✔Parasitológico de fezes

02 EXAMES DE IMAGEM
RX do Tórax PA/PE – com laudo médico

03 Atestado Médico de Sanidade Mental – (emitido por Psiquiatra)

04
Exame dermatológico  para pesquisa  de Hanseníase (emitido
por  Dermatologista)

2 Solicitar encaminhamento à CGP para se apresentar à Junta Médica (horário de funcionamento é de 08h às 
12h).
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3. TERCEIRO PASSO – NOMEAÇÃO E POSSE

1. Coodenadoria de Gestão de Pessoas
1.1 De posse dos documentos pessoais e declarações/ ficha cadastral, prestará as
informações  no  processo  de  nomeação  e  encaminhará  à  Subprocuradoria
Administrativa para autorização da emissao do ato de nomeação;
1.2 O processo retorna à CGP para emitir o ato e o Procurador-geral de Justiça assina;
1.3 A CGP encaminha à Biblioteca para publicação no Diário Oficial (até o meio dia,
publicação circula no dia seguinte);
1.4 Publicado o ato no Diário Eletrônico do MPMA, o candidato pode se apresentar
com o laudo emitido pela Junta Médica para tomar posse do cargo;

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas providenciará:
- Elaboração do Termo de Posse, com a assinatura do nomeado e o encaminhará ao
PGJ para assinar;
- Alimenta os dados do servidor no GESP e alimenta o vínculo;
- Gera matrícula e encaminha à Coordenadoria de Informática; após retorna à
CGP para:
- Emissaão de crachá;
- Cadastro de biometria.

A Coordenadoria de Informática – 2º Andar: Fone: 3219-1773, providenciará
os cadastros: 
- Senha para acesso à intranet;
- E-mail institucional;
- Orienta sobre cadastro no SIMP: Sistema de movimentação de processo do MPMA e
DIGIDOC:

3. GAECO : Gravar acesso aos portões : 3° Andar

3. Na Unidade de sua Lotação: 
Enviar certidão de entrada em exercício para o e-mail: cgp@mpma.mp.br  .

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Dúvidas: 

3219-1648: Márcia,  Adriano,  Edmar:  Justificativas  ponto,  cadastro  biométrico,
Margem Consignável, etc.
3219-1646: Lúcia, Júnior Ribeiro: Concurso remoção, Estágio,  Qualificação, etc.
3219-1760: Direitos e Deveres, Admissões, Exonerações, ESOCIAL: Fátima, Tâmara,
Luciane, Aline e Roberto. (Ramal Interno – 44).
3219-1647: Ivoneide Queiroz: Coordenadora de Gestão de Pessoas

mailto:cgp@mpma.mp.br
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Leia abaixo o poema "If", de Rudyard Kipling, em tradução de Guilherme de Almeida. 

Se 

Se és s capaz de manter a tua calma quando
Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa;
De crer em ti quando estão todos duvidando,
E para esses no entanto achar uma desculpa;
Se és capaz de esperar sem te desesperares,
Ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
E não parecer bom demais, nem pretensioso;

Se és capaz de pensar --sem que a isso só te atires,
De sonhar --sem fazer dos sonhos teus senhores.
Se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires
Tratar da mesma forma a esses dois impostores;
Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas
Em armadilhas as verdades que disseste,
E as coisas, por que deste a vida, estraçalhadas,
E refazê-las com o bem pouco que te reste;

Se és capaz de arriscar numa única parada
Tudo quanto ganhaste em toda a tua vida,
E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada,
Resignado, tornar ao ponto de partida;
De forçar coração, nervos, músculos, tudo
A dar seja o que for que neles ainda existe,
E a persistir assim quando, exaustos, contudo
Resta a vontade em ti que ainda ordena: "Persiste!";

Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes
E, entre reis, não perder a naturalidade,
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
Se a todos podes ser de alguma utilidade,
E se és capaz de dar, segundo por segundo,
Ao minuto fatal todo o valor e brilho,
Tua é a terra com tudo o que existe no mundo
E o que mais --tu serás um homem, ó meu filho!


