MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO ABRE INSCRIÇÕES PARA PROMOTORES, COM
SALÁRIO INICIAL DE R$ 24 MIL
André Estefam, Promotor de Justiça e Professor de Direito Penal e Processo Penal do Damásio
Educacional, lista algumas dicas de como se preparar para o concurso

O Ministério Público do Estado de São Paulo, maior ministério público do país, abriu inscrições para o
concurso para o cargo de Promotor de Justiça do MP SP, um dos mais importantes concursos jurídicos.
Com uma oferta de 80 vagas, sendo 5% das vagas reservadas às pessoas com deficiência, bem como
20% das vagas reservadas aos candidatos negros, o salário inicial é de R$ 24.818,71.
Para André Estefam, Promotor de Justiça, Assessor do Procurador Geral de Justiça de São Paulo e
Professor de Direito Penal e Processo Penal do Damásio Educacional, o concurso para o cargo de
Promotor do MP SP é importante por vários aspectos, já que é uma das carreiras mais bem
estruturadas dentre as carreiras jurídicas e faz com que ela seja muito atrativa. “O concurso do MP SP
também é importante para a Sociedade, porque se trata de escolher quais serão os seus futuros
representantes no mundo jurídico”, afirma Estefam.
Para aqueles que querem se preparar para o concurso para cargo de Promotor MP SP, André Estefam
dá dicas essenciais para conseguir a aprovação.
TEMPO
O aluno deve pensar em médio e longo prazo, ou seja, uma preparação séria, com chances reais,
envolve, no mínimo, um ano de estudo intenso.
CURSO PREPARATÓRIO
Fazer um curso não é imprescindível, mas faz uma diferença substancial, pois as aulas são todas
direcionadas, mostrando ao aluno o que priorizar, reforçando e aprofundando os temas mais
relevantes e dando dicas preciosas.
EDITAL
A leitura do edital, para verificar os assuntos cobrados, também é uma etapa necessária. O aluno
terá uma noção do que estudar, tendo condição de focar nos pontos do conteúdo que merecem
uma atenção maior, a depender de seu nível pessoal em cada matéria.
METODOLOGIA
O aluno deve adotar uma metodologia eficaz de estudo, ou seja, que realmente promova a absorção
e retenção do conteúdo. O volume de informações é muito grande e, sem uma técnica adequada de
estudo, as informações se perdem com o passar do tempo.
TREINO
É necessário treinar dissertações e peças com alguma periodicidade desde o início dos estudos e não
só quando o aluno é aprovado na fase preambular.

O Damásio Educacional, com mais de quatro décadas de mercado, conta com cursos preparatórios
para concursos jurídicos, carreiras públicas e lança o curso RETA FINAL PARA MPSP, preparado
especialmente para atender ao concurso para cargo de Promotor de Justiça do MPSP. O curso conta
com corpo docente especializado, aulas inéditas de Teoria, Teses Institucionais, aulas de Resoluções
de Questões (RQ) com análise das últimas provas dos concursos anteriores e com simulado online,
além de oferecer um mapeamento de temas mais recorrentes nas últimas provas (GPS da prova).

SOBRE O CONCURSO PARA PROMOTOR MP SP
As inscrições começaram em 27 de março, e poderão ser feitas até às 21h de 25 de abril, pelo site
oficial do Ministério Público de São Paulo (www.mpsp.mp.br), com uma taxa de inscrição de R$
280,00.
Para concorrer ao cargo, o candidato deve ser brasileiro, ter concluído o curso de bacharelado em
Direito, possuir no mínimo três anos de atividade jurídica, estar quite com o serviço militar, ter boa
conduta social e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função.
A seleção compreenderá em três fases: prova preambular (100 questões de múltipla escolha, com
cinco horas de duração, de caráter eliminatória), prova escrita (uma dissertação, uma peça prática e
cinco questões, com duração de quatro horas, de caráter eliminatória e classificatória) e prova oral
(de caráter eliminatória e classificatória). Todas as etapas serão realizadas na cidade de São Paulo.

Concurso: 93º Concurso de Ingresso para a Carreira de Promotor de Justiça do MPSP.
Cargo: Promotor de Justiça.
Inscrições: 27 de março até 25 de abril de 2019.
Taxa de inscrição: R$ 280,00.
Remuneração: R$ 24.818,71.
Número de vagas: 80 vagas (5% às pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros).
Banca: MPSP.
Provas: Data não divulgada.
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