
ATRIBUIÇÕES MP/PI X MP/SE

MP/PI
Técnico do MP - ADM

Digitar  correspondências,  informações,  relatórios, pareceres,  quadros,  tabelas,  mapas
estatísticos, folhas de pagamento; registrar e classificar correspondências em arquivos e
pastas; fazer anotações em fichas e manusear fichários; providenciar a expedição de
correspondências;  conferir  materiais  e  suprimentos  em  geral  com  as  faturas,
conhecimentos ou notas de entrega, fazer a  apuração de freqüência dos servidores;
registrar  em fichas a  entrada e  a  saída de materiais  de  acordo com procedimentos
predeterminados; efetuar ligações, receber, anotar e transmitir mensagens, inclusive por
fax ou outros meios de comunicação;  executar notificações e convocações;  executar
outras tarefas semelhantes, inclusive auxiliar nos órgãos de execução. 

Analista do MP - Direito

Executar,  sob  supervisão  dos  Promotores  ou  Procuradores  de  Justiça,  tarefas
relacionadas com atividade-meio e com atividade-fim do Ministério Público; auxiliar os
membros  da  Instituição  nos  processos  judiciais;  organizar  o  material  administrativo,
legislativo, doutrinário e jurisprudencial; digitar pareceres, denúncias e manifestações em
geral, sob supervisão; preparar atos destinados às providências judiciais que envolvam
sua área de atuação; organizar fichários de acompanhamento de processo; realizar a
autuação e registro de documentos e procedimentos; seguir a orientação do membro do
Ministério Público em tarefas correlatas às suas atribuições. 

MP/SE
Técnico do MP - ADM

Prestar  apoio  técnico-administrativo  em  atividades  relacionadas  à  organização  e
execução  de  tarefas  que  envolvam  função  de  suporte;  controlar  o  recebimento,
conferência e distribuição dos processos e expedientes diversos; controlar o recebimento
e  expedição  de  malotes;  controlar  a  distribuição  interna  de  periódicos;  fornecer  as
certidões requisitadas; encaminhar à imprensa oficial e/ou privada documentos e atos
administrativos para a devida publicação; elaborar os relatórios estatísticos; realizar as
diligências;  organizar  e  manter  os  cadastros  atualizados;  prestar  informações  em
processos administrativos e digitar textos; exercer outras atividades de mesma natureza
e grau de complexidade, que lhes sejam atribuídas pela autoridade superior.

Analista do MP - Direito

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 pelo membro do Ministério Público ou
superior imediato.



QUANTITATIVO DE CARGOS MP/PI X MP/SE

MP/PI
Técnico do MP - ADM Analista do MP - Direito

193 cargos 74 cargos

CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO)

445 cargos

Total de cargos efetivos e comissionados sem vínculo: 712 cargos

MP/SE
Técnico do MP - ADM Analista do MP - Direito

183 cargos 192 cargos

CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO)

101 cargos

Total de cargos efetivos e comissionados sem vínculo: 476 cargos


