
Comunicado nº 36/2018      Brasília, 14 de maio de 2018

Edital 2CCR nº 16, de 14 de maio de 2018.

A 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em parceria com a SGP, torna pública 
a chamada de inscrição para o Curso Atuação do MP no Plenário do Júri: Técnicas de Interrogatório e Psicologia Judiciá-
ria, a realizar-se em 04 e 05 de junho de 2018 no Memorial da PGR, em Brasília.
 
1 OBJETIVOS DO CURSO
Oportunizar a obtenção de conhecimentos avançados, mediante palestras de profissionais multidisciplinares comprova-
damente capazes, sobretudo vindos de fora do MPF, e a troca de experiências entre os participantes, com relação à per-
secução federal dos crimes dolosos contra a vida, a qual tem sua maior peculiaridade nos julgamentos pelo tribunal do 
júri, cujas especificidades (e pouca frequência em âmbito federal, se comparada com o âmbito estadual) impõem treina-
mento diferenciado.

2 VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Por meio deste Edital, estão sendo oferecidas 20 (vinte) vagas para participação no Curso. Para fins de seleção e preen-
chimento das vagas oferecidas, serão aplicados os seguintes critérios na ordem indicada:
 a) participação no Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ);
 b) atuação presente em processo com previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri;
 c) atuação pretérita em processo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri;
 d) contribuição doutrinária na área penal ou processual penal;
 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 anti-
guidade.

4 DA INSCRIÇÃO
Os membros interessados em concorrer às vagas oferecidas neste Edital deverão enviar e-mail à pgr-eventos2accr@mp-
f.mp.br, assunto Curso “Atuação do MP no Plenário do Júri”, mencionando no corpo da mensagem o preenchimento de 
um ou mais dentre os critérios indicados no item 2, enviando, também, o formulário de solicitação de viagens (anexo) 
até as 19 horas do dia 16 de maio de 2018.

Brasília, 14 de maio de 2018.

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


