
Comunicado nº 58/2018      Brasília, 19 de outubro de 2018

EDITAL 2CCR Nº 23, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

SELEÇÃO DE PARTICIPANTE EM CURSO

Dispõe sobre a seleção de interessado em participar do “Money Laundering Invetigative and Analytical Techniques 
Course”.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 2 (duas) vagas para participar do 
“Money Laundering Investigative and Analytical Techniques” (Curso de Investigação e Técnicas Analíticas de Lavagem de 
Dinheiro) a ocorrer entre os dias 26 e 30 de novembro de 2018 na cidade de São Paulo, SP.

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 26 e 30 de novembro de 2018, na cidade de São Paulo, SP.

O curso será realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Embaixada dos EUA no Brasil e 
tem por objetivo fornecer aos participantes uma compreensão básica das técnicas e táticas investigativas e analíticas de 
lavagem de dinheiro.

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

2.   REQUISITOS

• Atuação na temática criminal;
• Atuar no combate à lavagem de dinheiro;
• Ter atuação em São Paulo;
• Não ter cursado edições anteriores do referido curso.

3.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE

• Antiguidade

4.  PRAZO E PROCEDIMENTO

Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição anexa preenchida até as 11h de segunda, dia 22 de outubro de 2018, 
no  e-mail pgr-eventos2accr@mpf.mp.br, com o assunto: Curso – Money Laundering Invetigative and Analytical Techni-
ques Course. 

O selecionado deverá encaminhar à 2ª Câmara, ao final do curso, relatório de participação.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio da Coordenação de Capacitação de Inteligência, pelo e-mail acima 
citado ou pelo telefone (61) 2025-3755

Brasília, 19 de outubro de 2018.
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