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EDITAL 2ª CCR nº 13, de 12 de dezembro de 2016

A  2ª  CÂMARA  DE  COORDENAÇÃO  E  REVISÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL torna  pública  a  chamada  de  inscrição  para  participar  da  Oficina  “Crimes  Cibernéticos”,  a 
realizar-se em 26 e 27 de janeiro de 2017 em Brasília.

1. OBJETIVOS DA OFICINA

A Oficina  “Crimes Cibernéticos” terá por objetivo discutir  experiências em investigações 
sobre crimes  praticados na internet,  envolvendo especialmente  pornografia infantil e racismo,  com ênfase 
em aspectos técnicos relativos a (a) práticas dos agentes criminosos, (b) ambientes por ele utilizados (sites, 
redes  sociais,  serviços  de nuvem  e  DeepWeb/DarkNet) e  (c)  ferramentas  de  detecção  e  investigação 
utilizadas por instituições nacionais e internacionais.  

2. VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Por meio deste Edital, são oferecidas 10 (dez) vagas para participação na Oficina. Para fins  
de seleção e preenchimento das vagas oferecidas, serão aplicados como critérios de preferência, na ordem 
indicada, os itens que seguem:

a)  participação no Grupo de Trabalho sobre Crimes Cibernéticos;
b)  atuação  presente  em procedimento  ou  processo  sobre  crimes  praticados  na  internet 
envolvendo pornografia infantil e racismo;
c)  atuação  pretérita  em procedimento  ou  processo  sobre  crimes  praticados  na  internet 
envolvendo pornografia infantil e racismo;
d) contribuição doutrinária sobre crimes cibernéticos. 
e)  outros  elementos  curriculares  que  indiquem  que  o  membro  trará  contribuição 
significativa para a Oficina.

3. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

No caso de empate mediante aplicação dos critérios acima indicados, será considerada, para 
fins de desempate, a antiguidade. 

4. DA INSCRIÇÃO

Os membros interessados em concorrer às vagas oferecidas neste Edital deverão enviar e-
mail à pgr-eventos  2ccr  @mpf.mp.br  ,  assunto Oficina “Crimes Cibernéticos”,  mencionando no corpo da 
mensagem o preenchimento de um ou mais dentre os critérios indicados no item 2 até as  19 horas do dia 16 
de dezembro de 2016.

      Atenciosamente,

2ª Câmara de Coordenação e Revisão
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