
 

XXXVI Concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qualidade de 
Presidente da Comissão do XXXVI Concurso para ingresso na classe inicial da carreira do 
Ministério Público, TORNA PÚBLICO o cronograma provisório posterior à aplicação da prova 
preambular, a ser realizada no próximo dia 20 de março (domingo), sujeito a alterações que, 
ocorrendo, serão imediatamente publicadas no endereço eletrônico http://www.mprj.mp.br, no 
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e no endereço 
eletrônico da entidade contratada (http://www.vunesp.com.br), conforme previsão editalícia. 

 

Atividades Data de realização 
Aplicação da prova preambular de natureza objetiva 20/03/2022 
Divulgação dos cadernos de questões e dos respectivos gabaritos da 
prova preambular 

20/03/2022,  
às 22 horas 

Interposição de recurso em face do gabarito da prova preambular 21 a 23/03/2022 
Apreciação de eventuais recursos em face do gabarito da prova 
preambular 

23 a 31/03/2022 

Publicação do resultado da apreciação de eventuais recursos em face 
do gabarito da prova preambular 

01/04/2022 

Publicação do resultado da prova preambular (lista de classificação 
geral e listas específicas dos concorrentes às vagas reservadas) 

01/04/2022 

Vista do cartão de respostas e interposição de recurso em face do 
resultado da prova preambular 

04 a 06/04/2022 

Apreciação de eventuais recursos em face do resultado da prova 
preambular 

07 a 08/04/2022 

Publicação do resultado final da prova preambular (lista de 
classificação geral e listas específicas dos concorrentes às vagas 
reservadas) 

12/04/2022 

Convocação dos candidatos negros e indígenas aprovados na 
condição de concorrentes às vagas reservadas para realização de 
entrevista e assinatura de autodeclaração perante os integrantes da 
Comissão de Verificação 

12/04/2022 

Realização de entrevistas pessoais pela Comissão de Verificação 13 a 14/04/2022 
Publicação do resultado da avaliação da Comissão de Verificação 18/04/2022 
Interposição de recurso em face da decisão de indeferimento de 
inscrição às vagas reservadas para pessoas negras e indígenas 

19 a 20/04/2022 

Apreciação de eventuais recursos da decisão de indeferimento de 
inscrição às vagas reservadas para pessoas negras e indígenas 

21 a 22/04/2022 
 

Convocação dos candidatos para a realização da prova escrita 
especializada da Banca de Direito Penal, Direito Processual Penal, 
Execução Penal e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(distribuição por locais de aplicação da prova) 

26/04/2022 

Publicação da lista final específica de concorrentes às vagas 
reservadas para pessoas negras e indígenas 

29/04/2022 

 

 

 

 


