
Comunicado nº 24/2018      Brasília, 22 de março de 2018

Edital 2CCR nº 12, de 22 de março de 2018.

SELEÇÃO DE MEMBROS PARA PARTICIPAREM DO PROJETO 
“PROMOVENDO UMA REDE DE GESTÃO DE CONHECIMENTO EM TRÁFICO DE PESSOAS”

         Dispõe sobre a seleção de interessados para participarem do 
projeto “Promovendo uma rede de gestão de conhecimento em TP” e acessarem a plataforma virtual.                                                                                  

 A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão comunica a disponibilização de 18 (dezoito) vagas para interessados em 
participar e acessar a plataforma de gestão de conhecimento em matéria de investigação e judicialização de casos de 
tráfico de pessoas.
 A iniciativa é financiada pelo Departamento de Estados dos Estados Unidos e liderada pela Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM). As entidades como procuradoria, magistratura, polícia, autoridades migratórias, demais 
ministérios e as academias do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru terão a possibilidade de compartilhar conheci-
mentos, experiências, debilidades, boas práticas, desafios e recomendações em matéria de investigação e judicialização 
de casos de tráfico de pessoas na região.

1 OBJETIVO DO EDITAL
 Selecionar 18 (dezoito) membros do Ministério Público Federal para participar e acessar a referida plataforma 
virtual que contará com diferentes componentes consultivos e interativos como vídeos, fóruns, chats, entre 
outros, nos quais todos os participantes participarão e contribuirão de maneira ativa.

2 OBJETIVO DA PLATAFORMA VIRTUAL
 Permitir o intercâmbio de conhecimento que permitirá compreender os marcos internacionais e nacionais exis-
tentes, o funcionamento dos processos e procedimentos penais, analisar algumas das jurisprudências existentes no 
âmbito penal, constitucional e regional, solucionar casos hipotéticos e refletir em torno dos desafios existentes em 
cada país e na região.

3 REQUISITOS
 . Atuação na temática criminal;
 . Estar atuando em processos relacionados ao tema tráfico de pessoas.

4 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 . Diversidade de gênero;
 . Antiguidade.

5 PRAZO E PROCEDIMENTO 
 Os interessados deverão se manifestar até as 15:00 h do dia 27 de março de 2018, no  e-mail 2ccr@mpf.mp.br, 
com o assunto: Projeto “PROMOVENDO UMA REDE DE GESTÃO DE CONHECIMENTO EM TRÁFICO DE PESSOAS”, justifi-
cando o interesse.

Brasília, 22 de março de 2018.

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão

Divulgação de selecionados - Edital nº 10

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão comunica que foram selecionados para acessarem a plataforma virtual do proje-
to “Promovendo uma rede de gestão de conhecimento em Tráfico de Pessoas” referente ao edital nº 10, os membros: 
Stella Fátima Scapini, Vladimir Barros Aras, Tito Livio Seabra, Marco Antonio Delfino de Almeida, Livia Maria de Sousa, 
Renan Paes Felix. 

Prorrogação de prazo

A Câmara lança Edital nº 12, que reabre o prazo para novos interessados em participarem do projeto e acessarem a refe-
rida plataforma.


