
Comunicado nº 26/2020      Brasília, 25 de maio de 2020

EDITAL 2CCR Nº 3, DE 25 DE MAIO DE 2020

Considerando a con�nuidade das a�vidades do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri, a 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 
REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL torna pública a chamada de inscrição para interessados em integrar o referi-
do grupo.

1. DO OBJETIVO
 O obje�vo deste edital é recompor o Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 2º da Instrução de 
Serviço Instrução de Serviço 2ª CCR/PGR/MPF nº 3/2017, que dispõe sobre a a�vidade de apoio à persecução penal de 
condutas relacionadas aos crimes dolosos contra a vida mediante par�cipação de membros integrantes do Grupo de 
Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ).

2. DA FINALIDADE
 O Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ) tem por finalidade desenvolver a�vidade de apoio a membros do 
MPF em feitos rela�vos a crimes dolosos contra a vida, mediante atuação de membros integrantes do Grupo, que atua-
rão sempre a pedido do procurador natural, em conjunto com este ou de modo isolado, conforme Instrução de Serviço 
2CCR/MPF nº 3, de 31 de julho de 2017.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
 a) Experiência em feitos rela�vos a crimes dolosos contra a vida;
 b) Atuação em o�cio com atribuição criminal;
 c) Não estar no rol de integrantes de mais de 2 (dois) grupos de trabalho.

4. DO PRAZO DE DURAÇÃO
 O grupo será renovado pelo prazo de 1 (um) ano, conforme deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.

5. DA INSCRIÇÃO
 Os membros interessados em concorrer às vagas oferecidas pela 2ª CCR deverão enviar e-mail para 2ccr@mpf.m-
p.br, até as 19 horas do dia 2 de junho de 2019, com o assunto: GA Tribunal do Júri, mencionando no corpo da mensa-
gem a experiência relacionada ao tema do edital.
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Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão


