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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL N.º 153/2020
PROCESSO Nº 08007.000476/2020-44

O Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Jus ça e Segurança Pública no uso de suas atribuições previstas no Regimento
Interno da Secretaria-Execu va, aprovado pela Portaria MJSP nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017, e
Considerando o prazo de validade do processo sele vo descrito no item 12 do Edital nº 03, de 24 de março de 2020;
Considerando a homologação e publicação do resultado do processo sele vo do Edital nº 03, de 2020, no Diário Oﬁcial da União em 25 de
junho de 2020, por meio do Edital nº 06, de 24 de junho de 2020; e
Considerando a existência de candidatos em listas de cadastro reserva do Edital nº 06, de 24 de junho de 2020,
RESOLVE
Prorrogar a validade do cadastro reserva cons tuído por meio do Edital nº 06, de 24 de junho de 2020, para preenchimento de vagas de estágio
do Ministério da Jus ça e Segurança Pública até o dia 24 de junho de 2021.
JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas, em 23/12/2020, às
11:10, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site h p://sei.auten ca.mj.gov.br informando o código veriﬁcador 13543661 e o código CRC 11F7A95D
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h p://www.jus ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
protocolo no Ministério da Jus ça e Segurança Pública.
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