
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

EDITAL Nº 18, DE 1º DE JUNHO DE 2018. 

 

A 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, em suas funções institucionais de coordenação e integração, nos 

termos da Resolução CSMPF nº 166/2016, Regimento Interno da 7ª CCR, em especial art. 3º, 

inciso III, 

TORNA PÚBLICA a chamada de inscrições para membros interessados (as) 

em participar do “Seminário Internacional de Execução Penal”, organizado pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2018, no 

auditório do CNMP, localizado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, 

Lote 3, Edifício Adail Belmonte, Brasília-DF. O evento terá início às 8h30 do dia 18 

(segunda-feira), encerrando-se às 18h do dia 19 (terça-feira). 

1. DO EVENTO 

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança e a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público promovem o 

“Seminário Internacional de Execução Penal” com objetivo de fomentar, a partir de 

experiências internacionais e nacionais, o debate em torno da gestão prisional no Brasil. 

Conforme programação anexa, serão abordadas as dificuldades enfrentadas pelo Estado 

brasileiro na implementação de garantias estabelecidas internacionalmente para o problema 

prisional. Também serão explorados temas sobre: a efetividade da resposta penal, a formação 

em segurança dinâmica dos profissionais envolvidos, o uso racional e adequado dos recursos 

públicos e o enfrentamento da criminalidade organizada que se apresenta também nos 

estabelecimentos prisionais. 

2. DA FINALIDADE 

A 7º Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do presente edital, 

disponibiliza 5 (cinco) vagas a membros do Ministério Público Federal, interessados em 

participar do evento, que atuem em Ofícios vinculados à 7ª CCR, especialmente em matéria 

referente ao Sistema Prisional. 

3.DO PRAZO 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/86007


 

 

As inscrições para participação no evento ficarão abertas até as 19 horas de 

07/06/2018 (quinta-feira). 

4. DA SELEÇÃO 

Na hipótese de o número de interessados (as) superar o número de vagas, a 

seleção será feita com a adoção sucessiva dos seguintes critérios, conjugadamente com o da 

diversidade de gênero:  participação em Grupos de Trabalho da 7ª. CCR cujo objeto diga 

respeito ao sistema prisional, atuação como coordenador (a) de ofícios vinculados à 7ª. CCR 

em âmbito estadual e membro titular de ofícios dessa natureza. 

5.DA INSCRIÇÃO 

Os membros interessados deverão enviar mensagem ao correio eletrônico da 7ª 

CCR (7ccr@mpf.mp.br), com o título “Seminário Internacional de Execução Penal - 2018”, 

informando em sua mensagem os elementos que tiverem relevância para os fins do item 4, 

dentro do prazo estipulado no item 3 deste edital. 

 

 

MARIO LUIZ BONSAGLIA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 4 jun. 2018. Caderno 

Extrajudicial, p. 6. 
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