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ATO-GAB/PGJ - 1662019 

Código de validação: 77C06C0AFC 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 127, § 2.º da Constituição Federal, art. 94, § 2.º da Constituição Estadual e Art. 9º, parágrafo único da Lei nº 

8.077/2004, 

R E S O L V E: 

Nomear, por indicação do Promotor de Justiça Lindemberg do Nascimento Malagueta Vieira, Diretor das Promotorias de Justiça da 

Comarca de Pedreiras, o Bacharel em Direito ANTONIO CARLOS CARVALHO LIMA, para exercer o cargo, em comissão, de 

ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, Símbolo CC-06, da Procuradoria-Geral de Justiça, vago em decorrência da relotação 

da servidora Lívia Silva Santos, tendo em vista o que consta do Processo nº 5991/2019. 

São Luís, 22 de abril de 2019. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico do 

Ministério Público. 

 

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA 

Procurador-geral de Justiça, em Exercício 

Matrícula 387282 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 22/04/2019 13:39 (FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA) 

 

 

Escola Superior do Ministério Público 

 

PORTARIA 

 

PORTARIA-ESMP - 112019 

Código de validação: 52F4E78B1E 

 

Aprova o Regimento Interno do programa de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o art. 7º, inciso XII, do Ato Regulamentar nº 01/2019-GPGJ; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 39/2019, do Conselho Estadual de Educação; 

RESOLVE: 

Art. 1º – Fica aprovado o Regimento Interno do programa de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Estado 

do Maranhão, na forma do anexo único desta Portaria. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público, revogadas as 

disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se 

 

MARCIO THADEU SILVA MARQUES 

Diretor da Escola Superior do Ministério Público 

Matrícula 656306 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 22/04/2019 18:51 (MARCIO THADEU SILVA MARQUES) 

 

(ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 11/2019-ESMP) 
REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

MARANHÃO 

Dispõe sobre a estrutura organizacional e pedagógica do Programa de Pós-graduação, bem como de suas normas acadêmicas e 

administrativas para constituição, operacionalização e acompanhamento dos cursos de Pós-graduação da Escola Superior do 

Ministério Público do Maranhão. 

TÍTULO I 

DO PROGRAMA E DE SUA ESTRUTURA 

Capítulo I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º – O Programa de Pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão tem por objetivos: 

I – o aprofundamento do conhecimento científico e acadêmico, contribuindo na formação de profissionais com conhecimento 

atualizado e crítico; 
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II – o fomento ao desenvolvimento da habilidade de produzir pesquisa em área específica, bem assim de formular notas técnicas, 

manuais operacionais, artigos e outros trabalhos, além da monografia ou trabalho final, em que se revelem adequada revisão 

bibliográfica, capacidade de sistematização e de exposição, domínio do tema e da metodologia pertinente; 

III – o oferecimento de elementos para a sistematização das ações pedagógico institucionais do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

Capítulo II – DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Art. 2º – O Programa de Pós-graduação contará com um Colegiado, assim constituído: 

I – o Diretor da Escola Superior do Ministério Público, que o presidirá; 

II – o Coordenador do Programa de Pós-graduação; 

III – um representante do corpo docente, indicado pelo Conselho Pedagógico; 

IV – um professor que integra o rol previsto pelo art. 42 do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público, com 

título acadêmico stricto sensu, eleito pelo corpo docente de membros e servidores, em escrutínio direto e secreto, preferencialmente 

em meio eletrônico; 

V – um representante do corpo discente do programa de pósgraduação, indicado em votação direta pelos seus pares. 

§ 1º – Os membros do Colegiado referidos nos incisos III, IV e V terão um suplente, eleito ou indicado com o membro efetivo. 

§ 2º – À exceção do Presidente do Colegiado e do Coordenador do Programa de Pós-graduação, os demais membros terão mandato 

de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 3º – A eleição de membros do Colegiado será convocada, por seu Presidente, em até 30 (trinta) dias antes do término dos 

mandatos. 

§ 4º O Colegiado reunir-se-á com a presença da maioria de seus membros. 

§ 5º – As reuniões do Colegiado serão ordinárias e extraordinárias. 

§ 6º – As reuniões ordinárias serão bimestrais, convocadas pelo Presidente, com antecedência mínima de três dias, pelo e-mail 

institucional. 

§ 7º – As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente ou por dois terços de seus membros, com antecedência mínima 

de vinte e quatro horas, pelo e-mail institucional. 

§ 8º – Nas deliberações do Colegiado, o Presidente terá o voto ordinário e, também, o voto de desempate. 

§ 9º – De cada reunião do Colegiado lavrar-se-á Ata pelo Secretário designado para o ato, que, após discussão e aprovação, será 

assinada pelo Presidente e pelos demais membros presentes. 

Art. 3º – Compete ao Colegiado do Programa de Pós-graduação: 

I – opinar sobre: 

a) as atividades do Programa, recomendando a indicação ou a substituição de docentes; 

b) os currículos dos Cursos, com indicação dos pré-requisitos e dos créditos das disciplinas que os compõem; 

c) diretrizes dos programas das disciplinas e recomendar suas modificações; 

d) as questões referentes à matrícula, bem como representações e recursos que lhe forem dirigidos; 

e) requerimentos dos docentes sobre assuntos de interesse dos cursos; 

II – sugerir ao Diretor da Escola Superior do Ministério Público: 

a) medidas necessárias ao bom andamento dos Cursos; 

b) critérios para alocação de bolsas e acompanhamento do trabalho dos bolsistas; 

c) procedimentos que assegurem ao estudante efetiva orientação acadêmica. 

III – aprovar: 

a) a indicação do Coordenador sobre a Comissão Examinadora para parecer sobre o trabalho de conclusão de curso; 

b) a certificação do corpo discente na forma e para os fins do art. 24 deste Regimento; 

IV – representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar; e, 

V - zelar pela observância deste Regulamento e de outras normas baixadas por ele próprio, ou por órgão competentes. 

Art. 4º – A coordenação do programa de pós-graduação será exercida por membro designado pelo Diretor da Escola Superior do 

Ministério Público dentre os Promotores de Justiça Auxiliares. 

Capítulo III – DO Coordenador DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO Art. 5º – Compete ao Coordenador do Programa de Pós-

Graduação: 

I – coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados e todos os trabalhos referentes ao desenvolvimento do programa e 

as atividades acadêmicas dos Cursos; 

II – prestar contas das atividades desenvolvidas no exercício da coordenação através de relatórios circunstanciados trimestralmente. 

Art. 6º – Os docentes dos Cursos de Especialização deverão ser portadores do título de Doutor ou de Mestre, ou equivalente. 

Parágrafo único – Excepcionalmente e por indicação da coordenação, os docentes dos Cursos de Especialização poderão ter a 

titulação de especialista. 

TÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

Capítulo I – SELEÇÃO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

Art. 7º – Para inscrição no processo de seleção para ingresso nos Cursos de Especialização o candidato deverá: 
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I – preencher formulário de inscrição, acompanhado de fotografia pessoal digitalizada; 

II – apresentar: 

a) cópia do Diploma de Graduação de cursos reconhecidos pelo MEC, ou declaração de conclusão, fornecida pelo Coordenador do 

referido curso, ou igual diploma de estabelecimento estrangeiro, revalidado por órgão competente; 

b) cópia da carteira de identidade e da inscrição no cadastro de pessoa física; 

c) carta de intenções. 

Art. 8º – Os termos e condições do processo seletivo para ingresso nos Cursos de Especialização serão determinados no Edital 

correspondente. 

Art. 9º – Quanto à Comissão Examinadora do processo seletivo de cada curso observar-se-á: 

I – a Comissão Examinadora do processo seletivo de cada curso será indicada pelo Coordenador e aprovada pelo Colegiado; 

II – é defeso participar de Comissão Examinadora, quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de algum dos candidatos, em 

linha reta ou, na colateral, na forma da Lei Civil; 

III – o presidente da Comissão Examinadora será o Coordenador e, na hipótese de impedimento, será substituído pelo portador de 

mais antiga titulação de Doutor, e, em não havendo, de Mestre; 

IV – Os casos omissos serão resolvidos fundamentadamente pela Comissão Examinadora. 

TÍTULO III 

DO REGIME DIDÁTICO 

Capítulo I – DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 10 – Os Cursos serão organizados por áreas de concentração e por linhas de pesquisa, atendendo, primordialmente, à demanda 

da Instituição. 

§ 1º As áreas de concentração são estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

§ 2º As linhas de pesquisa correspondem aos eixos temáticos ou aos enfoques das investigações previstas no projeto pedagógico de 

cada curso, podendo abranger temas interseccionais a mais de uma área. 

Art. 11 – O Coordenador indicará as linhas de pesquisa, consubstanciadas no projeto de curso de especialização, com a respectiva 

explanação de conteúdo. 

Art. 12 – As disciplinas dos Cursos de Pós-graduação serão disponibilizadas por créditos, por módulos, ou ainda por outros meios 

não vedados na legislação específica. 

Art. 13 – A estrutura curricular e a duração do curso serão estabelecidas no respectivo projeto pedagógico. 

Art. 14 – Os programas das disciplinas serão propostos pela coordenação em conjunto com o professor que irá ministrá-la. 

Art. 15 – As disciplinas serão ministradas através de aulas teóricas e práticas, e preferentemente, sob a forma de seminário, 

trabalhos de pesquisa bibliográfica e de campo, trabalhos práticos, análises de jurisprudência e de textos, e, nos casos que os 

comportarem, estágios e visitas a instituições públicas e particulares, de modo que se assegure ao estudante liberdade de iniciativa 

e participação ativa. 

Capítulo II – DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 16 – O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e conceitos, de acordo com a seguinte escala: 

I – de 90 a 100 – A: Excelente 

II – de 80 a 89 – B: Ótimo 

III – de 70 a 79 – C: Bom 

IV – de 60 a 69 – D: Regular 

V – de 40 a 59 – E: Fraco 

VI – de 00 a 39 – F: Rendimento Nulo 

Art. 17 – Será aprovado o estudante que obtiver os conceitos A, B ou C, e que tenha comparecido e realizado pelo menos 75% das 

atividades programadas, e reprovado aquele que obtiver os conceitos D, E ou F. 

Capítulo III – DOS APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 18 – O aproveitamento de estudos de disciplinas estabelecidas pelas diretrizes curriculares de cursos superiores em 

estabelecimentos de ensino legalmente autorizados serão reconhecidos pelo Diretor da Escola Superior do Ministério Público, 

mediante equivalência quanto ao conteúdo programático, carga horária e avaliação do desempenho escolar, após prévio parecer do 

Coordenador. 

Art. 19 – Os alunos matriculados nos cursos de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público deverão requerer o 

aproveitamento de estudos de disciplina, juntando ao requerimento documento onde conste: 

I - Identificação do estabelecimento de ensino com indicação do ato legal de autorização e/ou credenciamento; 

II - Indicação do curso e da disciplina; 

III - Conteúdo programático da disciplina; 

IV - Carga horária; 

V - Avaliação do desempenho escolar obtido pelo aluno. 

Parágrafo único - Observado o disposto nos artigos anteriores a Escola Superior do Ministério Público exigirá o cumprimento 

regular das demais disciplinas ou módulos previstos no currículo do curso. 

Capítulo IV – DA DISPENSA DE FREQUÊNCIA 
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Art. 20 - A autorização para dispensa de frequência de disciplina será concedida pelo Diretor da Escola Superior do Ministério 

Público após parecer do Coordenador do curso, e, dar-se-á nas seguintes hipóteses: 

I – quando houver, na forma do capítulo anterior, pedido de aproveitamento de estudos; 

II – quando estiver matriculado em disciplina equivalente em outro curso de pós-graduação, mesmo que ainda não tenha cursado. 

§1º – Na hipótese do inciso II, o aluno deverá requerer aproveitamento da disciplina até final do período de docência, ficando sua 

certificação condicionada ao deferimento do pedido. 

§2º – Aplicam-se a este artigo e ao capítulo anterior, para o fundamento das decisões, os princípios da circulação de estudos e o da 

identidade ou equivalência do valor formativo dos estudos realizados. 

Capítulo V – DOS GRAUS ACADÊMICOS E CERTIFICADOS 

Art. 21 Para fazer jus ao Certificado de Especialista, o aluno deverá obter aprovação em todas as disciplinas obrigatórias no prazo 

estabelecido no projeto pedagógico respectivo, bem como alcançado, no mínimo, o conceito C, na forma do art. 16 deste 

Regimento Interno, em seu trabalho de conclusão, conforme avaliação da Comissão Examinadora prevista pelo art. 3º, inciso III, 

alínea ”a” deste Regimento Interno. 

Art. 22 – São condições para expedição do certificado de Especialista: 

I – comprovação de cumprimento, pelo estudante, de todas as exigências regulamentares; 

II – remessa ao Colegiado de Pós-graduação, pela Secretaria da Escola Superior do Ministério Público, de: 

a) histórico escolar do concluinte; 

b) comprovação de entrega, na Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público, de 01 (um) exemplar do trabalho final; 

c) comprovação, quando couber, de quitação das contribuições mensais, da taxa de expedição de certificado ou diploma e das 

obrigações junto à Biblioteca. 

Parágrafo Único – Do histórico escolar, assinado pelo Coordenador do programa de pós-graduação, deverão constar os seguintes 

elementos informativos, referentes ao estudante: 

I – nome completo, filiação, data e local de nascimento, nacionalidade, grau acadêmico anterior e endereço atual; 

II – data da admissão ao curso; 

III – número da cédula de identidade e nome do órgão que a expediu, no caso de estudante brasileiro ou estrangeiro com residência 

permanente, ou número de passaporte e local em que foi emitido, no caso de estrangeiro sem visto permanente; 

IV – relação das disciplinas com as respectivas notas e conceitos, créditos obtidos, anos e períodos letivos em que foram cursadas e, 

ainda, nome e titulação dos docentes; 

V – título, nota ou conceito e data de aprovação do trabalho final; 

VI – nome do professor-orientador, se houver. 

Art. 23 – Os certificados de Especialista serão expedidos pelo Colegiado de Pós-graduação e assinados pelo Diretor da Escola 

Superior do Ministério Público, pelo Coordenador do Curso, pelo Procurador Geral de Justiça e pelo aluno. 

Art. 24 – Os certificados de Especialista constarão do Registro de Controle Acadêmico da Escola Superior do Ministério Público. 

Capítulo VI – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 25 – Compete ao Diretor decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 

Art. 26 – Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Regimento Interno da Escola Superior do Ministério Público. 

Art. 27 – O Colegiado de que trata este Regimento será instalado em até 120 (cento e vinte dias) após a publicação desta Portaria 

no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

Art. 28 – Ficam convalidados todos os atos decorrentes do Edital nº 009/2019 – Escola Superior do Ministério Público. 

Art. 29 – Revogam-se as disposições em contrário. 

São Luís,15 de março de 2019. 

 

MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES 

Diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, sob o regime de 

execução indireta, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 

5.450/2005, Lei Complementar nº. 123/2006, Portaria nº 1.901/2005-GPGJ deste Órgão Ministerial e, de outras normas aplicáveis 

ao objeto deste certame, objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total de 191 (cento e 

noventa e um) veículos pertencentes à frota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão. Cuja a abertura da sessão 

pública estava marcada para o dia 30 de abril de 2019, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF, fica marcada nova data de 


