
Comunicado nº 33/2018      Brasília, 04 de maio de 2018

Edital SCI/2CCR nº 1, de 4 de maio de 2018.

A Secretaria de Cooperação Internacional e a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso 
de suas atribuições, comunicam que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 30 (trinta) vagas destinadas 
a membros do MPF para o Curso sobre o Uso de Evidências Eletrônicas por Autoridades Oficiais, a realizar-se em São 
Paulo, Brasil, de 24 a 26 de julho de 2018.

1. Realização
O curso é uma iniciativa do Departamento de Justiça dos EUA (USDOJ), em parceria com a Secretaria de Cooperação 
Internacional (SCI) e a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2CCR).

2. Local e data do curso 
O curso ocorrerá em São Paulo, Brasil, no período de 24 a 26 de julho de 2018.

3. Objetivo do curso e público-alvo
O curso pretende capacitar os membros do MPF sobre aspectos relacionados ao uso de evidências eletrônicas, visando 
público com pouca experiência nesta matéria.

4. Número de vagas
Este processo seletivo será para trinta (30) vagas destinada a membros do MPF,  lotados em qualquer unidade da Fede-
ração.

5. Requisitos
5.1. Ser membro do MPF;
5.2. Ter atuação na área criminal;
5.3. Não responder a procedimento administrativo disciplinar e nem ter recebido punição nos últimos 5 anos.

6. Período e procedimentos para inscrição do processo seletivo no âmbito do MPF
As inscrições estarão abertas até as 19h do dia 14 de maio de 2018 e poderão ser feitas pelo e-mail pgr-eventos2ac-
cr@mpf.mp.br, enviando os seguintes dados:
- Nome completo:
- Matrícula:
- Lotação:
- Área de atuação:
- Telefone comercial/celular:
- Declarar possuir os requisitos constantes nos itens 5.1. a 5.3. deste Edital.

7. Seleção
7.1. A seleção será realizada pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.
7.2. Se houver mais de trinta inscritos obedecendo aos requisitos do item 5, haverá sorteio entre os habilitados.
7.3. Os nomes selecionados neste Edital serão enviados pela SCI à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil que, 
por força da legislação norte-americana, fará análise prévia dos selecionados.

8. Publicação do resultado
O resultado será publicado na intranet da SCI (http://intranet.mpf.mp.br/intranet_mpf/areas-tematicas/gabi-
nete-do-pgr/cooperacao-internacional), após confirmação dos nomes pela Embaixada dos Estados Unidos, oportuna-
mente em data a ser confirmada.
8.1. É de inteira responsabilidade do interessado obter ciência do resultado do processo seletivo.

10. Custeio
10.1. O Departamento de Justiça dos EUA providenciará passagens aéreas, hospedagem e alimentação.
10.2. O MPF não arcará com qualquer custo.

11. Disposições gerais
11.1. Caberá à 2ª CCR:
11.1.1. Acusar recebimento do e-mail de inscrição;
11.1.2. Realizar a seleção prevista neste edital.
11.2. Caberá à SCI:
11.2.1. Notificar à Embaixada norte-americana os nomes selecionados;
11.2.2. Comunicar-se com os organizadores do evento.

11.3. Cabe ao candidato:
11.3.1. Estar ciente das informações gerais do curso.
11.3.2. Encaminhar a documentação necessária no ato da inscrição.
11.3.3. Enviar o relatório de participação até 7 dias após o término do curso.

11.4. O curso terá início no dia 24 de julho e término no dia 26 de julho de 2018.
11.5. Haverá tradução simultânea, caso necessário.
11.6. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Secretária de Cooperação Internacional do MPF.

Brasília, 4 de maio de 2018.
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