
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 10, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Composição de Grupo de Trabalho.

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,  e em conformidade com a Portaria 4ª CCR Nº 3 de 15

de fevereiro de 2013, que dispõe sobre os Grupos de Trabalho instituídos no âmbito da 4ª CCR,  

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 2 (duas) vagas para

atuação no Grupo de Trabalho Mineração da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão.

1. OBJETO

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

Federal, de duas (duas) vagas para a composição do Grupo de Trabalho Mineração da 4ª Câmara de

Coordenação e Revisão, sendo uma para membro titular e uma para membro suplente.

1.2 O GT – Mineração tem por objetivo: a) concluir a ação coordenada Barragens de

Mineração;  b)  garantias  para  adequado  fechamento  das  minas;  c)  mineração  sustentável;  d)

melhoria  da  estrutura  do  órgão minerário;  e)  Licenciamento  Ambiental  de  projetos  minerários;

f)capacitação.

§  1°  As  atividades  do  GT  terão  caráter  eminentemente  prático,  diretamente

relacionadas ao tema e à atuação dos procuradores.

2.  Na  inscrição  deve  ser  encaminhado  um  pequeno  relato  de  como  o  membro

pretende abordar a questão no GT, bem como a informação se possui alguma experiência prática ou

acadêmica no tema.

3.  As inscrições poderão ser feitas  até  o  dia  27 de outubro de 2017, mediante o

preenchimento do formulário,  acessível  pela  intranetdo MPF, disponível  no endereço eletrônico

http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=164:78:102586721581715::::P78_ID_AG:9063.
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6.  As  Reuniões  do  GT  serão  realizadas  preferencialmente  por  meio  de

videoconferêcia ou outros recursos tecnológicos que permitam a comunicação à distância.

7. Os casos omissos serão solucionados pela 4a CCR.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR
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