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Concursos  

Ministério Público Estadual – Todas as Regiões 

Cargo: Analista 

Atrativos 

✓ Boa remuneração + benefícios; 
✓ Plano de cargos; 
✓ Adicional por tempo de serviço; 
✓ Estabilidade 
 

O que é o Ministério Público (MP)? 

✓ O Ministério Público é uma instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a 

incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis. Isto é, o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade 

brasileira. Tem a obrigação, portanto, de defender o interesse público, conduzindo-se, sempre, com 

isenção, apartidarismo e profissionalismo. 

✓ Para tanto, todos os seus membros têm as mesmas garantias asseguradas aos integrantes do Poder 

Judiciário, embora não tenham qualquer vinculação com esse poder, nem com Poder Executivo ou com o 

Poder Legislativo. 

 

Edital 

✓ Como cada Estado possui seu próprio MP, todos os anos vários consursos são abertos em todo o 
país. Os próximos concursos previstos são para o MP-SP e MP-BA, que serão organizados, 
respectivamente, pela Vunesp e pela FGV.  
 
Perspectivas 

✓ Como visto no item anterior, todos os anos vários certames são abertos em todo o país. 
 

Formação 

✓ Os concursos para o cargo de Analista contemplam todas as áreas de formação de nível superior. 

Para analista jurídico/processual é requisito a formação superior em Direito.  

 

 



 
Informações sobre os concursos dos MPE’s 
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Carga horária de trabalho 

✓ A carga semanal é de 40 horas 
 

Atribuições comuns 

Fornecer apoio técnico-jurídico e administrativo; Acompanhar processos administrativos e judiciais de 

qualquer natureza, inclusive quanto às publicações em Diário Oficial; Colaborar na regularidade do 

cumprimento dos atos processuais, bem como na observância dos prazos; Emitir pareceres, relatórios 

técnicos ou informações em processos administrativos; Pesquisar e analisar legislação, doutrina e 

jurisprudência; Executar trabalhos de natureza técnica, elaborar peças processuais e outros documentos 

relativos à sua atividade; Prestar informações ao público interessado; Operacionalizar equipamentos de 

dados afetos à área; Exercer outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, que lhe sejam 

atribuídas pela autoridade superior. 

 

Remuneração inicial 

✓ R$ 5.143,19 
 
 
Auxílios 

Os auxílios variam de acordo com a instituição. Via de regra, incluem os seguintes:  

✓ Auxílio- alimentação e transporte; 
✓ Auxílio-educação; 
✓ Auxílio-saúde; 
Estilo de prova  

As provas são, via de regra, objetivas. Todavia, algumas regiões podem cobrar uma ou mais questões 

dissertativas, juntamente com as questões objetivas. Com algumas variações, os certames para o cargo 

de Analista costumam cobrar as seguintes disciplinas:  

✓ Português  
✓ Informática 
✓ Direito Constitucional 
✓ Direito Administrativo 
✓ Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos 
✓ Legislação aplicável ao Ministério Público do Estado 
✓ Direito Civil 
✓ Direito Processual Civil 
✓ Direito Penal 
✓ Direito Processual Penal 
✓ Administração Financeira e Orçamentária 
✓ Raciocínio Lógico 
✓ Noções de Administração Pública 
✓ Redação/Discursiva 

 


