
 

 

 

 

Muriaé/MG, 27 de outubro de 2022. 

 

 

Ofício n.º 0014/2022/GDC 

 

Ao 

Exmo. Dr. Alexandre Nogueira Alves 

Procurador Chefe da ESPGE – Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo 

 

Referência: Anulação das Provas Discursivas do PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA-

GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Exmo. Dr., 

 

INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, 

PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, responsável técnico pela execução do 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

JURÍDICA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

vem respeitosamente perante V. Ex., esclarecer os fatos ocorridos durante a 

aplicação das Provas do processo em tela, conforme detalhado a seguir. 

 

Conforme previsto em cronograma do certame, no dia 16 de 

outubro de 2022 foram aplicadas as provas do Processo Seletivo para ingresso 

no Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do 

Espírito Santo. As provas tiveram início às 14h30min e correram dentro da 

normalidade.  

 

Durante aplicação, após manifestação de alguns candidatos, 

verificou-se que o caderno da Prova Discursiva não observou ao determinado 

em edital, que previu: 

 

5.2.15 O material de uso/apoio permitido na prova prática processual 

será fornecido pelo Instituto Consulplan, por meio de excertos de legislação, os quais 

estarão disponíveis no final do caderno de prova. 

 



 

De imediato foi confirmada a ausência do material de consulta, 

sendo orientado aos candidatos que a prova prosseguisse e que estes 

respondessem à questão discursivas de acordo com seus conhecimentos e sem 

fazer uso de qualquer material de consulta. Tal deliberação partiu do intuito de 

se manter a ordem na aplicação e, ainda, do fato de não haver possibilidade de 

se providenciar qualquer material em caráter de urgência para uso dos 

candidatos.  

 

A situação foi repassada ao Dr. Alexandre apenas na segunda-

feira, dia 17 de outubro, quando este instituto esclareceu o ocorrido e se 

disponibilizou prontamente à reaplicação das provas discursivas, mantendo-se 

a validade da prova objetiva sobre a qual não há qualquer questionamento.  

 

Após deliberação do cronograma com o Dr. Alexandre ficou 

acordada a data de 04 de dezembro de 2022 para reaplicação da prova 

Discursiva apenas aos candidatos que lograrem aprovação na prova objetiva.  

 

O Instituto lamenta profundamente o ocorrido e ressalta seu 

compromisso com a realização de um processo transparente, dotado de lisura e 

isonomia entre os participantes. Estão sendo tomadas todas as providências 

para que a reaplicação agendada ocorra dentro dos ditames editalícios.  

 

Sendo o que nos cumpre informar, apresentamos votos de elevada 

estima e consideração.  

Cordialmente, 

 

 

 

 

Luiz Antônio de Sousa 

Presidente do Instituto Consulplan 

 


