
 

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 PÚBLICA a atualização do cronograma 
correspondente às atividades a serem desempenhadas após a aplicação da prova 
preambular, tendo em vista a fase de convocação dos candidatos que serão submetidos 
à avaliação da Comissão de Verificação, de acordo com o disposto nos itens 10.1 a 10.9 
do Edital do certame.  

Eventuais alterações que se façam necessárias no cronograma mencionado na tabela 
a seguir serão objeto de imediata publicação junto aos endereços eletrônicos 
http://www.mprj.mp.br (http://www.mprj.mp.br/transparencia/concursos/promotor-de-
justica/xxxvi) e http://www.vunesp.com.br, bem como no Diário Oficial Eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Atividades Data de realização 
Publicação do julgamento dos 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 

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

01/04/2022 

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

04 a 06/04/2022 

Comparecimento dos candidatos negros e indígenas 
aprovados na condição de concorrentes às vagas reservadas 
para avaliação pelos integrantes da Comissão de Verificação 

09/04/2022 

Publicação do resultado da avaliação pela Comissão de 
Verificação 

10/04/2022 

Prazo para interposição de recurso para a Comissão de 
Concurso em face da decisão da Comissão de Verificação 

11 e 12/04/2022 

Publicação do julgamento dos recursos interpostos em face do 
resultado da prova preambular 

11/04/2022 

Publicação do julgamento dos recursos em face da decisão da 
Comissão de Verificação e do resultado final da prova 
preambular (lista de classificação geral e listas específicas dos 
concorrentes às vagas reservadas) 

14/04/2022 

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) 

20/04/2022 

http://www.mprj.mp.br/
http://www.mprj.mp.br/transparencia/concursos/promotor-de-justica/xxxvi
http://www.mprj.mp.br/transparencia/concursos/promotor-de-justica/xxxvi
http://www.vunesp.com.br/


 

Aplicação da prova escrita especializada da Banca de Direito 
Penal, Direito Processual Penal, Execução Penal e Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 

01/05/2022 

 


