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MINIsServidores

21. Passar no concurso do MPF pra eu ser  
procuradora.

22. Morar numa casa junto dos meus amigos.

23. Andar na maior montanha-russa do mundo.

24. Descobrir a verdade sobre o universo.

20. Terminar a faculdade com nota máxima!

19. Ganhar super poderes.

18. Um cachorrinho lindo igual o Boris.

17. Uma viagem à lua.

16. Visitar uma pirâmide no Egito.
15. Sapato de cristal.

Bora lá, Munani! 
É a sua vez!

Uau, Sol! E o que 
quer ganhar quando 

�zer... humm...
21 anos?

Professor Ari, olha a lista que 
eu �z para o Papai Noel! Tem 

tudo o que eu quero ganhar até 
quando eu �car adulta.

Ahhh... Esse tá 
aqui, oh! Eu pedi 
para passar no 

concurso do MPF 
pra eu poder ser 

procuradora.

Adorei o 
presente, 

prof!

Nossa! Já está decidida, 
hein? Parabéns, Sol!

Concurso? Como assim, é 
uma competição?
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São um pouco mais 
complexas, Munani... 
Todos os anos abrem 

concursos ...

Ainda não, haha!
Existem algumas 

exigências.

Tipo assim, o concurso é uma prova para selecionar os pro�ssionais mais 
capacitados para uma determinada função. Neste caso, os candidatos irão 
competir entre si pelas vagas disponíveis. Por exemplo, caso haja dez vagas, 

serão classi�cadas e aprovadas as dez pessoas que tirarem a maior nota.

Quem dera né, 
prof? As provas 
são muito mais 

difíceis, Munani.Tipo as provas da 
escola, prof? Que todo 

bimestre tem?

Então já 
podemos nos  

inscrever?

E as pessoas com de�ciência também podem se inscrever 
se conseguirem efetuar as atividades dos cargos. E de 

acordo com a Lei nº 8.112, até 20% das vagas oferecidas 
no concurso devem ser reservadas pra nós!

  E correto!  Correto!

Alguns já precisam ter ensino superior né, 
prof? O meu primo, por exemplo, é formado em 

Direito e passou para procurador da República.
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Mas... E quem não tem 
o dinheiro pra pagar? 

Fica sem poder fazer a 
prova?

Pessoas de baixa renda 
podem pedir isenção e fazer 
a prova de graça. É só ler as 
regras direitinho no edital.

Sério? Que 
ótimo!

E professor... Uma dúvida: se eu 
passar no concurso uma vez, vou 
precisar fazer a prova todo ano?

Não, Alex. Não é necessário!
Mas após a aprovação,  a pessoa �ca num 

período de experiência, e depois de dois anos 
ela ganha estabilidade no serviço público.

Ahhh... Assim dá pra 
saber se a pessoa 

está preparada.
Exatamente!

Geralmente as inscrições são feitas no site do próprio órgão 
ou da banca do concurso. E sim, existe uma taxa de inscrição 

que precisa ser pagar para garantir a participação.

E como faz para se 
inscrever?

Precisa pagar?

Ninguém merece!
Diz que não... diz 

que não...
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Assim como outros servidores, 
estes precisam ser bem 

capacitados para que os seus 
serviços sejam prestados da 

melhor forma.

Tem que estudar 
bastante, haha!

Então a prova é mesmo 
muito importante.

Prof, diz aí alguns 
cargos que a gente 

pode tentar entrar no 
MPF quando formos 

maiores.

Claro! No MPF existem os cargos para 
procurador, analista ou técnico. Sempre de 

acordo com a formação de cada um e 
cumprindo o que está no edital.

Isso, também quero 
saber! E depois, 

vamos abrir nossos 
presentes!

Os procuradores 
representam judicialmente 

os interesses públicos.

Dependendo do cargo especí�co, 
o procurador irá representar um 

município, um estado ou 
instituições federais.
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Eu não vejo a hora de poder 
ganhar esse presente! Vou torcer por 

você, Sol!

Eu também! A gente 
pode estudar juntas 

para as provas!

Isso signi�ca ser honesta 
sobre suas ações. 

Então, lembre-se, Sol: para 
trabalhar no MPF, você 
precisa ser  e�ciente, 

capacitada e transparente!

Acho que vi algo 
assim no site do 

MPF.

Uma das coisas que você pode 
fazer é usar a ouvidoria para poder 

fazer sugestões e reclamações.
É como o próprio nome já diz né, 
professor? O papel do servidor 

público é servir a população!

Eita! Vou ter que �car 
transparente? Como as 

pessoas vão me ver?

E como a gente faz 
para �scalizar?

Isso!

Aah, 
entendi.

Os serviços públicos são 
importantes para que o 

país continue funcionando, 
pois o foco deles está na 

própria sociedade.

Tanto a população quanto 
o próprio Estado têm 

ferramentas para 
�scalizar os servidores.
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?

Acho que vou 
colocar algo 

assim na minha 
lista também.

São tantas 
opções, né? Só 

faltou uma para 
o Bóris, haha!

A gente inventa 
uma MGR.

MGR?

Nossa! Me 
perdi, HaHa!

Eu também vou!

Hahaha,
adorei! Mas diz

aí, gente... É a vez de 
quem agora?

Awn, vocês são  
tão fofos! 

Mascote-Geral 
da República!

FIM.




