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GERÊNCIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 
 

PROCESSO: 202100003014214

INTERESSADO: GERÊNCIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Assunto: Convocação.

DESPACHO Nº 1421/2022 - PGE/GGP-14199

1. Em cumprimento a DECISÃO LIMINAR proferida em MANDADO DE SEGURANÇA nº
5396986-60.2022.8.09.0000, cujo deferimento foi "para determinar à autoridade apontada como
coatora que restabeleça o prazo em favor do impetrante para a apresentação dos documentos
necessários exigidos no edital de convocação"

2. Consoante orientação da Procuradoria Judicial nos termos do O�cio nº 10502/2022/PGE
(000032440819), e nos termos do Despacho nº 172/2021 - CEJUR - 09373 (evento SEI nº 000024521749),
com fundamento no Despacho nº 1709/2021-GAB (evento SEI nº 000024499954), sirvo-me do presente
para solicitar a CONVOCAÇÃO do candidato abaixo relacionado, conforme documentos colacionados ao
processo de nº 202000003015223, em prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de publicação do
presente ato em sí�o eletrônico, conforme item 12.2 do edital de Processo Sele�vo Simplificado nº
1/2021.

3. Salientamos que, conforme consta no edital de Processo Sele�vo Simplificado nº 1/2021
de candidatos ao II PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO, LATO OU STRICTO SENSU, no âmbito
da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, notadamente no item 2.3.1 "ainda que o candidato indique a
lotação pretendida, reserva-se à Procuradoria-Geral do Estado a possibilidade de lotá-lo em unidade
dis�nta da indicada, conforme necessidade e conveniência do serviço", razão pela qual candidatos que
optaram, no momento da inscrição, pelas vagas disponíveis para a "SEDE" serão lotados nas vagas
disponíveis para as "SETORIAIS", em decorrência do esgotamento do cadastro com a consequente
convocação de todos os candidatos figurados na lista das SETORIAIS, e, portanto, a abertura de claro de
lotação naquelas unidades.

 
Convocação:
 
1 DIEGO BORELLI ARANTES - sub judice 

 
 

NATALLI GONÇALVES DIAS BARRETO
Gerente de Gestão Ins�tucional

 
 

MANIFESTAÇÃO
 

Diante da solicitação apontada acima pela Gerência de Gestão Ins�tucional, determino
a CONVOCAÇÃO dos(as) candidatos(as) supramencionados(as), e a consequente publicação da relação
nominal convocatória, no endereço eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado.



Por derradeiro, encaminho o feito à Gerência de Gestão Ins�tucional, para as
providências que lhe competem.

 
 

RAFAEL ARRUDA OLIVEIRA
Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos

 

GERÊNCIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL DO (A) PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, aos
05 dias do mês de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por NATALLI GONCALVES DIAS BARRETO, Gerente,
em 05/08/2022, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ARRUDA OLIVEIRA, Gerente, em
12/08/2022, às 15:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032428226 e o código CRC 97C67ED6.
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