
Comunicado nº 12/2018      Brasília, 22 de fevereiro de 2018

Edital 2CCR nº 5, de 22 de fevereiro de 2018.

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA EVENTO
 

Dispõe sobre a seleção de interessados em participar de conferência sobre terrorismo e outras formas de violência.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a abertura de processo seletivo para interessados em partici-
par da Conferência Investigação e Acusação de Terrorismo, Apoio Material do Terrorismo e Identificação, Avaliação e 
Prevenção de Atos Terroristas e Outras Formas de Violência.
 
1 OBJETIVO DO EDITAL
O processo seletivo tem por objetivo selecionar 7 (sete) membros para participar do evento que será organizado pela 
Missão Diplomática dos EUA no Brasil, em parceria com a SENASP, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de março de 2018, em 
Brasília/DF. 
A 2ª Câmara custeará a participação de 3 (três) membros.

2 OBJETIVO DO EVENTO
A conferência tem por objetivo melhorar a compreensão dos participantes sobre as várias técnicas de investigação e 
estratégias utilizadas nos casos de terrorismo e financiamento do terrorismo. Dentre os tópicos que serão discutidos, 
incluem: 
 • Boas práticas para investigar e processar casos de terrorismo no âmbito do Memorando de Rabat;
 • Técnicas utilizadas para investigar e processar casos de terrorismo
 • Investigação sigilosas na Internet;
 • Recursos de fontes aberta e sites de rede disponíveis para obter informações sobre alvos;
 • Operações de Forças-Tarefas utilizadas pelo FBI;  
 • Como se preparar e conduzir um julgamento de um terrorista. 

3 PRAZO E PROCEDIMENTO
Os interessados deverão manifestar interesse, com justificativa, até as 14h de amanhã,  23 de fevereiro de 2018, no 
e-mail pgr-eventos2accr@mpf.mp.br, com o assunto: Conferência sobre Terrorismo e Outras Formas de Violência.
Os selecionados deverão encaminhar à 2ª Câmara, ao final do evento, relatório de participação.

Brasília, 22 de fevereiro de 2018.
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