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A Procuradoria Geral do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto 

na Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2.014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 274 de 17 de agosto de 2.021, tornou público o edital de Processo Seletivo para o 

Programa de Estágio de Estudantes na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Contudo verificou- se 

com a publicação do Edital de Chamamento Público nº. 03/2022 que o item 5.2, 6.1, item a e 8.3, item 

b, retifica divergência nos itens que constam o curso de Marketing, dentro da  habilitação do curso de 
Comunicação Social, conforme abaixo: 

 
 

Onde se lê: 
 
5. DAS VAGAS 
 
5.2. Cursos superiores relativos à Comunicação Social podem ser: Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Marketing e Sistemas e Mídias Digitais. 
 
6. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO 
 
6.1. Sob pena de indeferimento do requerimento de inscrição, os candidatos 
interessados em participar do processo seletivo devem preencher os seguintes 
requisitos: 
a) Ser aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso de 
graduação em Engenharia Civil, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e 
propaganda, Marketing e Sistemas e Mídias Digitais), Contabilidade e 
Informática (Engenharia da computação, Ciência da computação, Ciência de 
dados, Segurança da Informação, Sistemas de informação, Análise e 
desenvolvimento de sistemas, Design Digital, Engenharia de Software e 
Tecnologia da informação) das Instituições de Ensino Superior conveniadas com 
a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará; 
 
8. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
8.3. Ao formulário eletrônico a que se refere o item 8.2, o candidato deverá 
anexar os seguintes documentos: 
[...] 
b) Comprovação de matrícula ativa em curso de graduação em Engenharia 
Civil, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e propaganda, Marketing e 
Sistemas e Mídias Digitais), Contabilidade e Informática (Engenharia da 
computação, Ciência da computação, Ciência de dados, Segurança da 
Informação, Sistemas de informação, Análise e desenvolvimento de sistemas, 
Design Digital, Engenharia de Software e Tecnologia da informação) em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 
 
 

Leia-se: 
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8. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 
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Informação, Sistemas de informação, Análise e desenvolvimento de sistemas, 
Design Digital, Engenharia de Software e Tecnologia da informação) em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 
 

As demais condições permanecem inalteradas. 
 

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais 
de expediente, obter demais informações na PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
CEARÁ - Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-
520. FONE: (85) 3459-6300e site http://www.pge.ce.gov.br/ 

 
 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, aos 09 dias do mês de junho de 
2022. 
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