
Comunicado nº 10/2019      Brasília, 11 de abril de 2019

EDITAL 2CCR Nº 2, DE 11 DE ABRIL DE 2019

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES EM SIMPÓSIO

Dispõe sobre a seleção de interessados em participarem do Simpósio Nacional sobre o uso de data analytics no enfren-
tamento da corrupção.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 2 (duas) vagas para participar do Simpó-
sio Nacional sobre o uso de data analytics no enfrentamento da corrupção a ser realizado nos dias 24 e 25 de abril de 
2019 em Brasília, DF, sem o custeio da 2ª CCR. Segue programação anexa.

1.   OBJETIVO

O processo seletivo tem por objetivo selecionar 2 (dois) membros do Ministério Público Federal para participar do refe-
rido curso, que será realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2019, no auditório do Conselho Nacional do Ministério Público 
- CNMP, em Brasília, DF.

O curso será realizado pelo CNMP, por meio da Comissão Especial de Enfrentamento da Corrupção – CEC. A iniciativa 
decorre dos objetivos institucionais da CEC, dentre os quais se destaca a promoção de estudos e atividades que favore-
çam o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público no enfrentamento da corrupção.

Não haverá custeio de diárias, passagens aéreas e hospedagem por parte do organizador  nem do MPF para o respectivo 
evento.

2.   REQUISITOS

• Atuar na área criminal com uso de provas com análise de dados.

3.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE

• Antiguidade

4.  PRAZO E PROCEDIMENTO

Os interessados deverão enviar nome completo, telefone e e-mail para o endereço eletrônico pgr-eventos2accr@mp-
f.mp.br, até as 16h do dia 16 de abril de 2019, terça-feira, com o assunto: Simpósio Nacional. 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas diretamente na 2ª Câmara, pelo e-mail acima citado ou pelo telefone (61) 3105-
-6338/6036.

Brasília, 11 de abril de 2019.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


