
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

CORREGEDORIA 
 

EDITAL Nº 2, DE 24 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Prorroga prazo para atualização das informações acadêmicas nos 

assentamentos funcionais dos membros, em atividade, do MPF. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

com fundamento no inciso XVII e XVIII do art. 3º do Regimento da Corregedoria do 

Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100/2009), 

CONSIDERANDO o início Projeto Vitae 2.0 (PGEA nº 

1.00.000.007506/2018-21), aprovado nos termos do Edital SG nº 50/2018, que visa a atualizar 

os registros dos assentamentos funcionais de todos os Membros ativos do MPF; 

CONSIDERANDO o disposto no EDITAL CMPF 01/2018, que trata da 

atualização das informações acadêmicas nos assentamentos funcionais dos membros, em 

atividade, do MPF; 

Art. 1° Prorroga, por 60 dias, a contar de 31 de agosto de 2018, o prazo 

previsto no art. 6º do EDITAL CMPF Nº 01/2018, para que os membros do Ministério 

Público Federal, em atividade, encaminhem à Corregedoria do MPF formulário com dados 

referentes à sua titulação acadêmica (especialização lato sensu, mestrado, doutorado ou pós-

doutorado), acompanhado de cópia do diploma/certificado (frente e verso), conforme Anexo 

I, previsto no art. 2º do referido Edital. 

§ 1º Alternativamente, poderá ser informado o link da Plataforma de Lattes 

com o currículo do membro, junto com cópia do diploma/certificado (frente e verso). 

§ 2° Fica dispensado do encaminhamento previsto no caput, das informações 

que já estiverem registradas nos assentamentos funcionais, cujo conteúdo poderá ser 

verificado no sistema Vitae, disponível em https://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/horus. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/24142
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/139162
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/155002
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/155002


 

 

Art. 2º O formulário eletrônico, contendo as informações requeridas, deve ser 

encaminhado conforme as instruções contidas no Anexo II, do Edital em referência. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 

Subprocurador-Geral da República  

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 5 set. 2018. Caderno 

Extrajudicial, p. 3. 
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