
Comunicado nº 17/2018      Brasília, 6 de março de 2018

Edital 2CCR nº 7, de 6 de março de 2018.

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DE CURSO
 

Dispõe sobre a seleção de interessado em participar do curso “Inteligência de Fonte Aberta – OSINT”.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR), com o apoio da Secretaria de Cooperação Internacional, comunica a 
disponibilização de 18 (dezoito) vagas para o curso da Organização dos Estados Americanos – OEA sobre “Inteligência de 
Fonte Aberta – OSINT”.
 
1 OBJETIVO DO EDITAL
O edital tem por objetivo selecionar 18 (dezoito) participantes, entre membros e servidores, do Ministério Público 
Federal para participar do curso “Inteligência de Fonte Aberta – OSINT”, que será promovido pela Organização dos Esta-
dos Americanos – OEA no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, nos dias 15 e 16 de março de 2018.
Não serão custeadas diárias nem passagens para esse curso.

2 OBJETIVO DO EVENTO
O curso contará com a presença de especialistas na área de OSINT (Open Source Intelligence) que compartilharão técni-
cas de pesquisas em ambientes como redes sociais, investigações de pessoas e sites, monitoramento online, além da 
apresentação de casos práticos. 

3 REQUISITOS
 • Para membros, atuação na temática criminal;
 • Para servidores, preferencialmente, que estejam lotados na STIC ou na SPEA;
 • Não ser integrante do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética.

4 PRAZO E PROCEDIMENTO
Os interessados deverão se manifestar até as 19h do dia 7 de março de 2018, no e-mail pgr-eventos2accr@mpf.mp.br, 
com o assunto: BSB - Curso “Inteligência de Fonte Aberta – OSINT” - OEA, com nome completo, endereço de e-mail e 
CPF.
Os selecionados deverão encaminhar à 2ª Câmara, ao final do curso, relatório de participação.
Será necessário que cada participante traga notebook/ultrabook (2-4 GB de memória RAM livre/ 50 GB disponíveis em 
disco rígido) para o curso.

Brasília, 6 de março de 2018.

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


