
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

EDITAL Nº 3, DE 5 DE JUNHO DE 2018. 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições, comunica aos (às) 

Procuradores(as) Regionais dos Direitos do Cidadão – PRDCs, Procuradores(as) Regionais 

dos Direitos do Cidadão Substitutos(as) – PRDCs Substitutos(as), integrantes dos Grupos de 

Trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), aos membros que 

compõem os Núcleos de Apoio Operacional e aos servidores da PFDC, das PRDCs e dos 

NAOPs do Ministério Público Federal, que, no período de 05 a 15 de junho de 2018, estarão 

abertas inscrições para o processo seletivo que indicará até 05 (cinco) candidatos(as) do 

Ministério Público Federal para concorrerem a 04 (quatro) bolsas de estudos no curso “XV 

Máster Universitario de Protección Internacional de los Derechos Humanos”, promovido pela 

Universidad de Alcalá, em parceria com a Defensoria del Pueblo, na cidade de Madri, 

Espanha. 

 

1. Realização do curso 

Universidad de Alcalá – Espanha, em parceria com a Defensoria del Pueblo da 

Espanha. 

 

2. Data e local do curso 

O curso ocorrerá no período de 15 de setembro de 2018 a 30 de setembro de 

2019, sendo o primeiro módulo presencial no município de Alcalá de Henares, na província 

de Madri, Espanha, no período de 15 de setembro de 2018 a 21 de dezembro de 2018. O 

segundo módulo, eminentemente prático, ocorrerá na própria instituição onde o aluno 

desempenha suas funções e durante o terceiro módulo o aluno deverá elaborar trabalho de 

investigação sob a supervisão de um professor do curso. Os bolsistas selecionados pela 

Universidad de Alcalá, por tanto, somente precisarão se ausentar do trabalho em razão do 

curso no período de 15 de setembro a 21 de dezembro de 2018. 

 



 

 

3. Objetivo do curso 

Capacitar para o exercício profissional de litigação ante os mecanismos de 

proteção internacional de direitos humanos; formar profissionais que possam desenvolver sua 

atividade no âmbito tanto das Organizações internacionais como de Organizações não 

governamentais; e introduzir o estudante no campo da investigação jurídica. 

 

4. Número de vagas 

A Universidad de Alcalá oferece 4 (quatro) bolsas de estudo para pessoas que 

trabalham em instituições membros da Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO). A 

PFDC, por fazer parte da FIO, abre o presente edital para selecionar até cinco candidatos (as) 

do MPF para concorrer à fase de escolhas promovida diretamente pela Universidad de Alcalá. 

Os nomes dos (as) candidatos (as) selecionado (as) serão remetidos à coordenação do curso na 

Universidad, juntamente com os documentos solicitados, que informará o resultado final. 

 

5. Bolsa 

A bolsa fornecida pela Universidad de Alcalá cubrirá gastos com: matrícula no 

curso, hospedagem e manutenção do estudante (regime de pensão completa: café da manhã, 

almoço e jantar) durante o período de aulas presenciais (15 de setembro de 2018 a 21 de 

dezembro de 2018). Os gastos com deslocamento (passagens aéreas) ficarão a cargo do (a) 

estudante selecionado (a) ao final pela Universidad. 

 

6. Requisitos 

- ser Procurador (a) Regional dos Direitos do Cidadão, Procurador (a) dos 

Direitos do Cidadão Substituto(a), Procurador(a) da República integrante de Grupo de 

Trabalho da PFDC, Procurador(a) da República membro dos NAOPs ou servidor(a) do 

quadro da PFDC, PRDCs ou NAOPs; 

- trabalhar diretamente com temas relacionados à proteção dos direitos 

humanos; 

- não ter cursado mestrado; 

- não estar em estágio probatório; 

- ter autorização da chefia imediata (para candidatos servidores); 

- ter tempo suficiente para pleitear a licença para capacitação (5 anos); 

- ter condições de arcar com as despesas não cobertas pela bolsa; 

- ter condições de realizar estudos e comunicar-se no idioma espanhol. 

 



 

 

7. Período e procedimentos para inscrição do processo seletivo no âmbito da 

PFDC 

7.1. As inscrições estarão abertas de 05 a 15 de junho de 2018. 

7.2 Para inscrever-se, o candidato deverá enviar as seguintes informações para 

pfdc@mpf.mp.br 

 

Nome 

Matrícula 

Lotação 

Área de atuação 

Tempo de atuação 

Experiência Acadêmica 

Idiomas 

Telefone 

E-mail 

Currículo 

Carta de intenções, onde demonstre o interesse e as expectativas em relação ao 

curso 

Anuência da chefia imediata, no caso de servidores (as) 

 

8. Seleção 

A seleção será feita por comissão de avaliação composta pela Procuradora 

Federal dos Direitos do Cidadão, pela Assessora-chefe Multidisciplinar da PFDC e por 

Representante da Escola Superior do Ministério Público da União, que analisará as 

informações prestadas conforme item 6. 

8.1. Critério de análise 

8.1.1 Terão prioridade na seleção os candidatos: 

a) com maior tempo de atuação na área requerida; 

b) com maior experiência acadêmica; 

c) com maior proficiência no idioma espanhol. 

É indispensável contar com a anuência da chefia imediata, no caso de 

servidores (as). 

 

9. Publicação do resultado 
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O resultado será enviado por e-mail para todos (as) candidatos (as) até o dia 20 

de junho de 2018. 

9.1. É de inteira responsabilidade do candidato obter ciência do resultado do 

processo seletivo, que será enviado por e-mail, conforme item 8. 

 

10. Seleção pela Universidad de Alcalá 

Os (as) candidato (as) selecionado (as) pela PFDC concorrerão a uma bolsa de 

estudos para cursar o “XV Máster Universitario de Protección Internacional de los Derechos 

Humanos”. A PFDC enviará o currículo e a carta de motivação assinada dos (as) candidatos 

(as) selecionados (as), em formato pdf, à coordenação do curso até dia 28 de junho de 2018, 

no seguinte e-mail derechos.humanos@uah.es, conforme consta no procedimento de seleção 

do curso. 

11. Cronograma 

 

Etapas Prazos 

Período de inscrição 05 a 15 de junho de 2018 

Divulgação, por e-mail, do resultado dos (as) 

candidatos (as) selecionado (as) 

20 de junho de 2018 

Envio das candidaturas à Universidad de Alcalá (pela 

PFDC) 

28 de junho de 2018 

Matrícula no curso (para os selecionados pela 

Universidad) 

A própria instituição entrará em contato com o 

selecionado  

 

12. Disposições gerais 

12.1. Antes mesmo de apresentar sua candidatura, a Universidad de Alcalá 

sugere que consultem os requisitos administrativos necessários para admissão como estudante 

no curso ofertado, acessando o seguinte link http://dip.uah.es/actividad-docente/masteres-

universitarios/formacion-especializada-en-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos/ 

12.2 Caberá à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão: 

12.1.1 realizar a interlocução com a Universidad de Alcalá para obtenção de 

informações e detalhes sobre o curso, até a matrícula do candidato aprovado. 

12.3 Caberá aos (às) candidato (as) selecionado pela Universidad: 

12.3.1 encaminhar toda a documentação necessária; 

12.3.2 solicitar o seu afastamento perante a chefia, no caso de servidor (a); 

12.3.3 arcar com outras despesas que se fizerem necessárias; 

12.3.4 arcar com as despesas relativas ao deslocamento aéreo; 
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12.3.5 no caso de Procuradores (as) da República, solicitarem seu afastamento 

nos termos da Resolução CSMPF nº 50. 

12.4 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail pfdc@mpf.mp.br 

ou pelo telefone (61) 3105-6011. 

12.5Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Procuradora Federal 

dos Direitos do Cidadão. 

 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 7 jun. 2018. Caderno 

Extrajudicial, p. 1. 
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