
Comunicado nº 57/2018      Brasília, 19 de outubro de 2018

EDITAL 2CCR Nº 22, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

SELEÇÃO DE PARTICIPANTE EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Dispõe sobre a seleção de interessado em participar do “Seminário sobre Crime Cibernético”.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 1 (uma) vaga para participar do “Semi-
nário sobre Crime Cibernético” a ocorrer entre os dias 13 e 15 de novembro de 2018 na cidade de San Salvador, El Salva-
dor.

1.   OBJETIVO

O processo seletivo tem por objetivo selecionar 1 (um) membro do Ministério Público Federal para participar do referi-
do seminário, que será realizado nos dias 13 e 15 de novembro de 2018, na cidade de San Salvador, El Salvador.

O Seminário Internacional trata de continuidade dos trabalhos desenvolvidos no “Seminário sobre Crime Cibernético: a 
Luta contra o Abuso Sexual de Menores”, realizado em Quito, Equador, em outubro de 2017. A edição de 2018 permitirá 
traçar um plano de trabalho para o ano de 2019, nos níveis nacional, regional e internacional.

As despesas referentes à hospedagem, passagens aéreas, traslados e alimentação, serão custeadas pelo organizador do 
evento, sem qualquer ônus para o MPF. Impende esclarecer que, por razão de restrições orçamentárias, não serão custe-
adas diárias de deslocamento para o referido seminário.

2.   REQUISITOS

• Atuação na temática criminal;
• Possuir 10 anos de experiência em suas funções;
• Possuir ao menos 2 anos na matéria do cibercrime e, preferencialmente, com experiência em coordenação interinsti-
tucional para contribuir com as atividades.

3.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE

• Antiguidade

4.  PRAZO E PROCEDIMENTO

Os interessados deverão manifestar interesse até as 11h de segunda, dia 22 de outubro de 2018, no  e-mail pgr-even-
tos2accr@mpf.mp.br, com o assunto: Seminário Internacional – Crime Cibernético. 
O selecionado deverá encaminhar à 2ª Câmara, ao final do curso, relatório de participação.

Brasília, 19 de outubro de 2018.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


