
Comunicado nº 34/2020      Brasília, 7 de julho de 2020

EDITAL 2CCR Nº 4, de 6 DE JULHO DE 2020

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES EM CONGRESSO

Dispõe sobre a seleção de interessados em participarem do Congresso dos Profissionais de PLD-FT.

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2ª CCR) comunica a disponibilização de 10 (dez) vagas para o Congresso 
dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo a ser realizado nos dias 13 a 
24 de julho de 2020, por meio de transmissão online ao vivo. 

1 OBJETO
O processo sele�vo tem por obje�vo selecionar 10 (dez) membros do Ministério Público Federal para par�cipar 

do referido congresso, que será realizado entre os dias 13 a 24 de julho de 2020, online, por meio da plataforma ZOOM. 

O congresso será promovido pelo IPLD (Ins�tuto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo), já em sua 2ª edição, para aprendizado e troca de experiências.

O evento contará com um �me de palestrantes, painelistas e moderadores de diversos setores privados e públi-
cos, entre eles os seguintes membros do MPF: Dra Anamara Osório, Dr. Roberson Pozzobon, Dr. Sérgio Pinel, Dr. Rodrigo 
de Grandis e Dr. Rafael Miron.

2. REQUISITOS
• Atuar na área criminal;
• Atuar na temá�ca a que o Congresso se refere

3. CRITÉRIO DE DESEMPATE
• An�guidade

4. PRAZO E PROCEDIMENTO
Os interessados deverão enviar o formulário de inscrição anexo totalmente preenchido para o endereço eletrôni-

co pgr-eventos2accr@mpf.mp.br até as 17h do dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, com o assunto: CONGRESSO PLD-FT.

Eventuais dúvidas sobre a seleção poderão ser sanadas diretamente na 2ª Câmara, pelo e-mail acima citado ou 
pelo telefone (61) 99300-5145.

Dúvidas específicas sobre o evento poderão ser sanadas no endereço eletrônico congresso2@ipld.com.br ou 
pelo telefonre  (11) 99529-6234.

A programação completa e mais informação podem ser ob�das em: 
h�ps://congresso2.ipld.com.br/programacao/.

Brasília, 6 de julho de 2020.

CARLOS FREDERICO SANTOS
Subprocurador-geral da República

Coordenador da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
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