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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021 

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O  PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais,  TORNA 

PÚBLICA a alteração do valor do auxílio-transporte e a prorrogação do período de inscrição e dos 

demais prazos estabelecidos no Cronograma de Atividades previsto no Anexo I do Edital de Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2021, que regulamenta a seleção e a formação de cadastro reserva para o  

Programa de Estágio de Pós-graduação no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do 

Sul, de que trata o inciso III do art. 4º da Resolução nº 142, de 04 de dezembro de 2018, com a redação 

dada pela Resolução nº 178, 05 de maio de 2021 e pela Resolução nº 185, de 05 de julho de 2021, nos  

seguintes termos:

1 Fica alterada a redação dos itens 2.7, 3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, conforme segue:

2.7 A bolsa de estágio para estudantes de pós-graduação, vigente na data da publicação deste 

Edital, nos termos da Portaria nº 285, de 19 de maio de 2021, publicada no DOE de 20/05/2021, e  

demais normativas aplicáveis, corresponde a R$ 10,56 (dez reais e cinquenta e seis centavos) por hora  

de comprovada atividade, acrescido de vale-refeição de R$ 10,11 (dez reais e onze centavos) e de  

auxílio-transporte de R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) por dia efetivamente trabalhado. O valor 

total mensal da bolsa, considerando os meses com 21 (vinte e um) dias úteis e carga horária de 6 (seis)  

horas/dia, comprovadamente cumprida, conforme o Termo de Compromisso de Estágio de 30 (trinta) 

horas/semana,  será  de  R$ 1.754,58  (mil  setecentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  cinquenta  e  oito 

centavos).

(...)

3.1 as inscrições serão realizadas, gratuitamente, no período de 06 de julho de 2021 a 25 de 

julho de 2021,  exclusivamente por meio eletrônico, através de  link  disponível no  site da PGE/RS 

(www.pge.rs.gov.br)

(...)

4.4.1 A prova de redação será realizada por meio virtual no dia 27/07/2021, das 9h às 12h.
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4.4.2  Os  candidatos  inscritos  receberão  o  link  para  a  elaboração  da  redação  no  e-mail 

cadastrado no momento da inscrição no processo seletivo, às 9h do dia 27/07/2021.

4.4.3 A redação deverá ser anexada, em formato PDF, exclusivamente pelo link enviado pelo 

e-mail, devendo ser finalizada até às 12h do dia 27/07/2021. Não serão aceitas as redações finalizadas 

após às 12h ou encaminhadas em formato diverso.

2 Fica alterado o Cronograma de Atividades previsto no Anexo I, nos seguintes termos:

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Período de Inscrição 06/07/2021 a 25/07/2021 

Realização da Prova de Redação  27/07/2021

Publicação da Lista de Aprovados e 

Classificados na Etapa I 

(no mesmo Edital serão publicadas as inscrições 

indeferidas, a classificação pelos critérios 1, 3 e 

4 do item 4.1, as notas da redação, os candidatos 

reprovados na redação, a nota final da Etapa I e 

a ordem de classificação dos candidatos)

10/08/2021 

Prazo para apresentação de recurso dos 

resultados publicados no dia 10/08/2021
11/08/2021 a 12/08/2021

Divulgação da Classificação Final na Etapa I 

após o julgamento dos recursos
17/08/2021

Entrevistas

(quando houver efetiva disponibilidade de vaga, 

conforme item 4.9.1)

A partir de 18/08/2021

3  As  demais  disposições  do  Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  nº  01/2021 

permanecem inalteradas.
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Porto Alegre, 16 de julho de 2021.

Eduardo Cunha da Costa,

Procurador-Geral do Estado.

Registre-se e publique-se.

Paula Ferreira Krieger, 

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos.
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