
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA 

DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO II 
 
 
 
 
 

A Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – ESPGE,  

 

 

CONSIDERANDO a ANULAÇÃO da Prova Discursiva (peça processual) com consequente agendamento 

de nova data de aplicação;  

 

CONSIDERANDO que a impossibilidade de realização com data anteriormente escolhida para realização 

das provas a data de 06 de novembro de 2022, em razão de aplicação já agendada anteriormente para 

outro processo do Tribunal de Justiça do Espirito Santo; 

 

CONSIDERANDO  que a primeira data viável para a nova aplicação é 04 de dezembro de 2022 e, que 

neste momento do cronograma já estará concluída a correção das provas discursiva;  

 

RESOLVE pela retificação do Edital de Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência 

jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos adiante determinados: 

 

1. Ficam retificados os itens 5.2, 5.2.1, 6.1 e 6.2 do Edital, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

5.2 Será aplicada Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, na data provável de 04 de 
dezembro de 2022, a qual será constituída da elaboração de 1 (uma) peça processual. 

... 
 

5.2.1 Serão convocados e terão suas provas discursivas corrigidas todos os candidatos que lograrem 
aprovação nas provas objetivas de múltipla escolha, conforme subitem 5.1.3. 

 

...... 

 

6.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Vitória/ES, 

com data inicialmente prevista para o dia 16 DE OUTUBRO DE 2022 (DOMINGO), no horário 

de 14h30min às 19h30min, com duração de 5 (cinco) horas para sua realização. 

 

6.2 Os locais de realização da prova objetiva de multipla escolha, para os quais deverão se dirigir os 

candidatos, serão divulgados a partir de 11 de outubro de 2022, enquanto os locais de realização da prova 

discurviva serão divulgados no dia 28 de novembro de 2022, ambos no endereço eletrônico, 

www.institutoconsulplan.org.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 

de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado. 

 
 

2. Fica incluído ao edital o subitetem 6.1.1, o qual vigorará com a seguinte redação: 

http://www.institutoconsulplan.org.br./


 

6.1.1 As Provas Escritas Discursivas escolha serão realizadas na cidade de Vitória/ES, com 

data inicialmente prevista para o dia 04 DE DEZEMBRO DE 2022 (DOMINGO), no horário 

de 9h00min às 11h00min, com duração de 2 (duas) horas para sua realização. 

 
3. As regras quanto ao tempo mínimo de permanência nas provas e saída portando o caderno 

de provas constarão do Cartão de Confirmação do Candidato, que será disponibilizado em 28 
de novembro de 2022. 

 
4. Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Vitória (ES), 15 de agosto de 2022. 

 

 
Dr. Alexandre Nogueira Alves 


