
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 6, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

Abertura de vagas para o Curso de Investigação de Crimes Ambientais 25 a
28 de setembro de 2017 em Brasília/DF 

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes são conferidas no artigo 62,  inciso I,  da  Lei

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e em conformidade com o planejamento estratégico

da 4ª  Câmara,  especialmente com os objetivos  de:  i)  motivar  e  qualificar  profissionalmente os

membros do MPF; ii) promover a gestão do conhecimento e facilitar o seu compartilhamento, iii)

construir uma cultura de unidade institucional e sentimento de engajamento

RESOLVE:

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 1 (uma) vaga para o

Curso de Investigação de Crimes Ambientais, que será realizado, em Brasília/DF, nos dias 25 a 28

de setembro de 2017. 

1. OBJETO

1.1. O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério Público

Federal, de 1 (uma) vaga aberta pela 4ª CCR para o custeio de deslocamento e hospedagem, para

participação no Curso de Investigação de Crimes Ambientais, que será realizado em Brasília/DF,

nos dias 25 a 28 de setembro de 2017.

§  1º  O evento  é  uma  iniciativa  da  Agência  de  Proteção  Ambiental  dos  Estados

Unidos (EPA), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

(IBAMA)  e  Rede  Sul-Americana  de  Fiscalização  Ambiental  (REDSUFICA)  no  sentido  de

fortalecer as relações entre as organizações públicas de controle ambiental nas Américas. 

§ 2º A abertura do evento ocorrerá no Edifício-Sede do IBAMA e o restante do curso

ocorrerá  auditório  Ypê  Amarelo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  bloco  B,  Esplanada  dos

Ministérios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


2.  O  curso  tem  como  objetivo  capacitar  o  pessoal  técnico  e  profissional  das

instituições  integrantes  da  REDSUFICA no planejamento,  investigação e  execução do controle

ambiental. A programação está disponível no Anexo I deste edital.

3. As inscrições para o custeio de deslocamento e hospedagem pela 4ª CCR poderão

ser feitas até o dia 15 de setembro de 2017, às 16h, mediante o preenchimento do formulário,

acessível pela intranet do MPF, disponível no endereço eletrônico http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?

p=173:1:::::P1_INSC_ID_EVENTO:8905.

§ 1º Poderão se inscrever membros que tenham atuação na temática da 4ª CCR. 

§  2º  Em  caso  de  um  número  maior  de  inscritos  que  o  número  de  vagas

disponibilizadas, a seleção será feita por sorteio. 

§ 3º A data limite para emissão das diárias e passagens é 18 de setembro de 2017. 

4. A 4ª Câmara encaminhará o nome do representante do Ministério Público Federal

que participará do curso aos seus organizadores do evento.

5. Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR .

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR

Este texto não substitui o pu  blicad  o   no DMPF-e, Brasília, DF,     15     set  . 2017. Caderno Extrajudicial,  
p.     11  .  
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