
Comunicado nº 23/2018      Brasília, 19 de março de 2018

Edital 2CCR nº 11, de 19 de março de 2018.

SELEÇÃO DE PARTICIPANTE DE CURSO

         Dispõe sobre a seleção de interessado em participar do curso 
                                                                                                      “Capacitação Internacional sobre Protocolo de Istambul”.

 A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 2 (duas) vagas para o curso que 
será realizado em parceria entre o MNPCT (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), a International Bar 
Association's Human Rigths Institute (IBAHRDI) e a Iniciativa Antitortura (Anti-Torture Initiative) do Centro de Direitos 
Humanos e Direito Humanitário do American University Washington College of Law (ATI/WCL). 

1 OBJETO 
 O processo seletivo tem por objetivo selecionar 2 (dois) membros do Ministério Público Federal para participar da 
referida capacitação, que será realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2018, na Academia Judicial do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina. 
 As despesas referentes à hospedagem, passagens e locomoção, serão custeadas pela 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do MPF.
 
2 OBJETIVO DO EVENTO
 Promover a disseminação de informações e a formulação de estratégias para a implementação do Protocolo de 
Istambul, instrumento das Nações Unidas que define procedimentos e técnicas para a aferição de casos de tortura. Pro-
mover o desenvolvimento de conhecimento teórico e prático que permita aplicar corretamente o Protocolo frente a 
situações nas quais haja suspeita de tortura, fortalecendo, assim, a capacidade de resposta do Brasil em relação a esse 
problema.

3 REQUISITOS
 . Atuação na temática criminal;
 . Estar atuando em processos relacionados ao tema da capacitação.

4 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 . Diversidade de gênero;
 . Estar lotado no Estado de Santa Catarina.

5 PRAZO E PROCEDIMENTO 
 Os interessados deverão se manifestar até as 15h do dia 20 de março de 2018, no  e-mail pgr-eventos2accr@m-
pf.mp.br, com o assunto: Curso “Capacitação Internacional sobre Protocolo de Istambul - Florianópolis/SC”, justifican-
do o interesse. Os selecionados deverão encaminhar à 2ª Câmara, ao final do curso, relatório de participação.

Brasília, 19 de março de 2018.

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


