
Comunicado nº 1/2019      Brasília, 16 de janeiro de 2019

SELEÇÃO DE PARTICIPANTE EM CURSO

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 1 (uma) vaga para participar em cada 
um dos seguintes cursos, sem o custeio da 2ª CCR: 

1.   Social Media Exploitation and Analysis Course (Curso de Exploração e Análise de Mídias Sociais) -
duas edições (Brasília/DF e Fortaleza/CE, conforme anexos) - 1 (uma) vaga para cada edição.

A Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Agência Central do Subsistema de Inteligência de 
Segurança Pública (SISP), em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, realizará, no período 
de 13 a 15 de fevereiro de 2019, na cidade de Brasília/DF, e 18 a 20 de fevereiro de 2019, na cidade de Fortaleza/CE, o 
Social Media Exploitation and Analysis Course (Curso de Exploração e Análise de Mídias Sociais), que será ministrado por 
Agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) e tem por objetivo fornecer conhecimentos básicos acerca de ferramen-
tas e técnicas para aproveitar o valor dos aplicativos de mídia social e beneficiar toda a gama de investigações criminais 
e análise.

Neste contexto, foi disponibilizada a essa agência de inteligência 01 (uma) vaga para cada curso/edição em questão, con-
forme ofício anexo.

O Ofício resposta, contendo o formulário de inscrição do indicado (anexo) devidamente preenchido, deverá ser encami-
nhado para o endereço eletrônico pgr-eventos2accr@mpf.mp.br, impreterivelmente até as 16h do dia 17 de janeiro de 
2019, em virtude da necessidade de submissão dos nomes a análise e aprovação por parte da Embaixada Americana, 
corrigindo a data do ofício.

2.   Money Laundering Investigative and Analytical Techniques (Curso de Técnicas de Investigação e Análise 
de Lavagem de Dinheiro) - edição São Paulo/SP, conforme anexos - 1 (uma) vaga.

A Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Agência Central do Subsistema de Inteligência de 
Segurança Pública (SISP), em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, realizará, no período 
de 18 a 22 de fevereiro de 2019, nesta cidade de São Paulo/SP, o Money Laundering Investigative and Analytical Techni-
ques (Curso de Técnicas de Investigação e Análise de Lavagem de Dinheiro), que será ministrado por Agentes do Federal 
Bureau of Investigation (FBI) e tem por objetivo capacitar os participantes em técnicas de investigação e lavagem de 
dinheiro e, técnicas e táticas de análise.

Neste contexto, foi disponibilizada a essa agência de inteligência 01 (uma) vaga para o curso em questão, conforme 
ofício anexo.

O Ofício resposta, contendo o formulário de inscrição do indicado (anexo) devidamente preenchido, deverá ser encami-
nhado para o endereço eletrônico pgr-eventos2accr@mpf.mp.br, impreterivelmente até as 16h do dia 18 de janeiro de 
2019, em virtude da necessidade de submissão dos nomes a análise e aprovação por parte da Embaixada Americana.

Havendo mais de um (a) interessado, o desempate será pelos critérios de atuação no tema e antiguidade.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio da Coordenação de Capacitação de Inteligência, pelo e-mail  
dint.capacitacao@mj.gov.br ou pelo telefone (61) 2025-3755/3924.


