
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 9/2013-CCQSMPMS 

 

A Fundação Getulio Vargas nos termos dos itens 4.2 e 4.3.2 do Edital n. 
1/2012 CCQSMPMS, de 26 de novembro de 2012, do V CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna pública, para conhecimento dos 
interessados, a CONVOCAÇÃO  dos candidatos aprovados nas Provas Escrita 
Objetiva, Discursiva e Prática, que se declararam índios no ato da inscrição 
relacionado neste Edital Complementar, para comparecerem à entrevista , 
observando-se:  

1. A entrevista será realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada 
na Rua Presidente Manuel Ferraz de Campo Salles, nº 214, no Parque dos Poderes, 
em Campo Grande-MS, no dia 03 de abril de 2013 às 8h30 horas (horário de MS). 
Segue abaixo os candidatos: 
 

NOME CÓDIGO INSCRIÇÃO 

Alexandre Silva de Carvalho 277029020 

Guaraci Mendes Da Silva 277036448 

Wiliam Fonseca Cavalheiro 277040056 

 
 

2. O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com 30 minutos de 
antecedência do horário marcado para seu início, munido: a) do documento oficial de 
identificação utilizado para inscrição; b) do formulário de autodeclaração, publicado no 
site da FGV Projetos, link: 
http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/formulario_autodeclaracao_indios.pd
f , devidamente preenchido, a fim de que seja validado pela verificação do RANI; e c) do 
Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI) original emitido pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI); 

 
3. O candidato que se declarou índio no momento da inscrição e não comparecer 
à entrevista no prazo e local estabelecidos neste Edital ou que não receber parecer 
conclusivo favorável da Comissão Especial sobre sua condição de índio, mas cuja 
aparência suscite dúvida razoável, será excluído da lista específica, permanecendo 
somente na listagem geral, não podendo impetrar recurso dessa decisão; 

 
4. Não haverá 2ª (segunda) chamada e nem será realizada Entrevista  fora da 
data, horário e local estabelecidos neste Edital. 

 
Campo Grande, 28 de março de 2013. 

 
 


