
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

EDITAL Nº 25, DE 19 DE OUTUBRO 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  interessados  em  participar  da  AÇÃO  NACIONAL

"INVESTIGAÇÃO  DA  TORTURA  NO  BRASIL:  IMPLANTAÇÃO  DO  PROTOCOLO  DE

ISTAMBUL PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO",  evento  promovido  pelo  Conselho  Nacional  do

Ministério Público que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, em Florianópolis/SC,

inciando-se às 8h30 e encerrando-se às 18h30 

1. DO EVENTO 

O evento  tem por  objetivo  promover  a  capacitação  dos  membros  do  Ministério

Público em temas relacionados à investigação da tortura no Brasil e à implantação do Protocolo de

Istambul, notadamente sobre os aspectos jurídicos e médico-forenses nacionais e internacionais do

crime de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, assim como as questões atinentes

à sua identificação, documentação e investigação efetiva. 

2. DA FINALIDADE 

A 7º Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do presente edital, disponibiliza 3

(três)  vagas  a  membros  do  Ministério  Público  Federal,  preferencialmente  que  integrem  órgão

responsável pelo apoio operacional à execução penal ou similar, para participar da capacitação. 

3. 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: Equidade étnico-racial e

de gênero; Representatividade regional; Atuação como representante da 7ª CCR no Estado ou DF

(titular ou suplente); Atuação em ofício vinculado à 7ª CCR; Participação, como representante do

MPF, em Conselho Penitenciário Estadual (COPEN); Antiguidade na carreira

4. DA INSCRIÇÃO Os membros interessados deverão enviar mensagem ao correio

eletrônico  da  7ª  CCR  (7ccr@mpf.mp.br),  com  o  título:  “INSCRIÇÃO  -  AÇÃO  NACIONAL
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"INVESTIGAÇÃO DA TORTURA NO BRASIL”, informando em sua mensagem os elementos que

tiverem relevância para os fins do item 3, até às 19 horas do dia 07 de novembro de 2018 (quarta-

feira).

5. DO RESULTADO O resultado será divulgado às 19 horas do dia 08 de novembro

de  2018,  e  os  membros  selecionados  deverão  se  inscrever  no  evento  pelo  link

https://aplicativos2.cnmp.mp.br/inscricaoEventos/login.seam, mediante senha e login de cadastro no

CNMP, impreterivelmente até o dia 12 de novembro. 

DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA
Subprocurador-Geral da República

Coordenador da 7ª CCR
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