
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

AVISO 

XXXVI CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

A PROCURADORA DE JUSTIÇA MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS 

TELLECHEA, na qualidade de Presidente da Comissão do XXXVI Concurso para 

ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

AVISA aos candidatos interessados que, no período compreendido entre 10 (dez) horas 

do dia 28 de julho de 2022 e 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 

do dia 1º de agosto de 2022, estarão disponíveis, por meio do sistema informatizado do 

concurso, em arquivos digitais, as imagens dos cadernos de respostas da prova escrita 

especializada da Banca de Direito da Infância e Juventude, Tutela Coletiva e Princípios 

Institucionais do Ministério Público, com as respectivas notas já atribuídas, para que 

estes possam exercer o direito de vista da prova e, se for o caso, de interposição de 

recurso, nos termos do disposto no art. 61, parágrafo único, da Deliberação CSMP nº 

76, de 24 de maio de 2021 (Regulamento do Concurso).   

Para tanto, o candidato deverá acessar o Portal da Fundação VUNESP, no endereço 

eletrônico https://www.vunesp.com.br/MPRJ2101, com a utilização da senha pessoal 

fornecida ao interessado no ato da inscrição provisória no certame.   

O gabarito oficial da prova supracitada será disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico 

do MPRJ, em 26 de julho de 2022 (período noturno), e estará disponível para consulta, 

desde a mesma data, nos portais do Parquet fluminense e da Fundação VUNESP.  

Por fim, importante ressaltar que os candidatos interessados na interposição de recurso 

em face do resultado da prova escrita especializada retromencionada não devem inserir 

nas respectivas razões recursais o nome, o número de inscrição, a nota obtida ou 

qualquer outra informação ou sinal que permita a identificação do recorrente, sob pena 

de eliminação do certame.   

 

https://www.vunesp.com.br/MPRJ2101

